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ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ 

ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΚΥΠΡΙΟΥ͂ 

ἘΠΠΙΞ ΤΟΛΑΤ' 

ρ0λ1α) Τῷ Σεβαστοκράτορι κυρῷ ᾿Ιωάννῃ 

Πανευτυχέστατε Σεθαστοχράτορ, τέχνον ἐν Κυρίῳ ὑπῆν ἡ μῶν 

μετριότητος: καλοῦμεν γάρσε χαὶ ἐν τοῖς το!οὔτοις ὀνόμασιν, εἰ 

καὶ τὰ προσφάτως παρὰ σοῦ γεγενημένα καὶ εἰς ἀκοὰς τὰς ἧ- 

μετέρας ἐλθόντα οὐχ οὕτως σε καλεῖν ἡμᾶς ἀναπείθει. "Εδει σε 

χριστιανόν τε ὄντα καὶ αὐχοῦντα τὴν περὶ τὸ σέβας ὀρθότητα 

συμφώνους τῇ εὐσεβείᾳ παρέχεσθαι καὶ τὰς πράξεις ἡμᾶς τε θε- 

ραπεύειν ἐν τούτῳ τῷ μέρει, καὶ πείθειν εὐχὰς ὑπὲρ σοῦ ὡς τέκνου 

γνησίου καὶ σωτηρίας ἀξίου προσφέῤειν Θεῷ: ἀλλὰ μὴ οὕτως ἀ- 

γοικείως τῷ χριστιανικῷ πολιτευόμενον ἐπαγγέλματι, ἐκεῖνα δὴ 

φαίνεσθαι πράττειν, ἃ σαφῶς ἀλλοτριοῖ καὶ πόρρω βάλλει Θεοῦ 

ὅρχων καὶ ταῦτα τῶν φρικωδεστάτων ἐν τῷ μέσῳ κειμένων, ὑπ᾽ 
αὐτοῦ τε σοῦ γεγενημένων, καὶ Θεοῦ ἀγανάχτησιν οὐ κατά τινος 
ἑτέρου, σοῦ δὲ αὐτοῦ προχαλουμένων, εἴποτε καὶ τοὐλάχιστον 
ὧν νῦν διαπράττῃ διαπραττόμενος φωραθῇς. Τάχα σχληρά σοι ἐκ 
προοιμίων αὐτίκα τὰ παρόντα φαίνεται γράμματα’ ἃ δὲ σὺ ἐνε- 

δείξω καὶ ἐνδείχνυσαι πρὸς τὸν ἀδελφὸν τὸν σὸν τὸν δεσπότην, 

τίνα λέγεις εἶναι αὐτά; οὐ σχληρὰ πάσῃ ἀκοῇ ἀνθρωπίνῃ: οὐ 
θαρέα χαὶ δυσαχθῆ πάσῃ ψυχῇ καὶ ἀφόρητα; οὐκ ἐρεθιστικὰ 

"τῆς θείας ὁμοῦ δὲ καὶ ἀνθρωπίνης ὀργῆς; ἢ σοὶ μὲν εἶν: πράτ- 

τειν ἀναίδην ὅσα τε ἀδικίας ἔργα, τοὺς ἄλλους δὲ ἡμᾶς ἀνεχτῶς 

Ἔ Συνέχεια ἐκ Τόμ. Τ΄. σελ. 296. 
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Ὡς σπξ ΜμῪ 

Ζ, , 5 Φ, Ζ ΠΕΣ ΨΎΠΉΞΟ, ΡΝ ὍΝ ἄγδΣ 

Α͂ πάθωμεν ὥξεϑιοτας χα. ΚΟ ΠΎΝ ΧΎΞιν, Αὐὰν μὴ" 

αἴσθησίν σο! διδόναι, ὅτι τῶν. σῶν οὐδὲν ἡμᾶς ὡς ἀναισθήτους 

παρέχεται. Εἰ μὲν οὖν χριστιανὸς εἶναί τις ὁμολογεῖς, χαὶ ἥκιστα 

τῆς ποίμνης τῶν λογικῶν Χριστοῦ θρεμμάτων ἀποφοιτᾷς, ἐπι- 

μένεις δ᾽ ὅμως πράττων τὰ τῆς σωτηρίας ἀπάγοντα, δέχου τὴν 

παρρησίαν" σχληρὰ γὰρ παρ᾽ ἡμῶν ἄχούσῃ καὶ τῶν εἰρημένων 

οὐ μόνον σχληρότερα, ἀλλὰ χαὶ τὰ πάσης ἁπλῶς φρίκης τε καὶ 

δειλίας μεστά. Εἰ δὲ καὶ τὴν σῳτηρίαν ταύτην τοῦ λυτρωτοῦ 

ἀπαναίνῃ χλῆσιν, καὶ τέκνον μήτ᾽ εἶναι μήτ᾽ ὀνομάζεσθαι τῆς 

αὐτοῦ Ἐχχλησίας ἐθέλεις, ἀπε ττ ὑϑις [ον χαὶ ὥππερ οὐδεὶς 

ἡμῖν πρὸς τοὺς ἡμῖν πρὸς Ξ 

πάντως ἔστα' οὐδ 

ὅτε χαὶ προσομ 

ταῦτα διαλεξόμεθα. Ἤπου σὺ νῦν γαυριᾷς καὶ μέγα φρονεῖς 
ς 
ὲ ὅτι λαὸν συναθροίσας, τοῦτο μὲν οἴχεῖον, τοῦτο δὲ ξένον τε χαὶ 

ἀλλόγλωσσον, ἐξ ἐ ἐπῆλθες τῷ ἀδελφῷ, χαὶ τὴν ἐχξίνου 

κατέδραμες; καὶ χ νίχης ἀπήνεγχας, οὐχ οἶδας δὲ ὡς ἢ 

᾿ , 
ἀμθιο σε πεποίηχε' χαὶ βέλτιον 

ἂξ 

νίχη σο! αὖτ ἢ; αἰτχῦ 

χΞίνοῦ π 

ἢ εἶποῖ: ἅπας ἐν ὅλῳ ν" τὸ πώ α το- 

καὶ ὁ γνδητὸς ΡΣ τὴν σὴν παραχρῆμα 

τότ ψυχὴν πᾶτχὺ ξΞχυτοῦ συνεπαγόμξνος τὴν παράταξιν: ἀπή- 
Β 

λασας τὸν ἀδελφόν; ἀπελήλασα! καὶ σὺ τοῦ Θεοῦ" ἐσ χύλευσας χαὶ 

ἥρπασας τὰ ἀλλότρια, χαὶ τοῖς σαυτοῦ ποιμνίοις καὶ βουχόλοις 
Ἂν Ἂν 

προσέθηκας; ἀλλ᾽ ἀπογεγύβνωσαι τῆς ἄνωθεν χάριτος’ ἀλλὰ τὰς 

χρείττους τῶν ἐλπίδων ἀφήρησαι, ἀλλὰ ταῖς ἀνομίαις ἀνομίας 

παοσέθηχας Χαὶ τὸν τῶν ἀσεβῶν πλοῦτον πεπλούτηχας" ἐπὶ δὲ 

τοιούτοις χέρϑεσι τόν γε νοῦν ἔχοντα ο᾽ ἘΠ. ΘΠ δι ἔδει καὶ 

"ἐπιδείκνυσθαι, ἀλλ᾽ αἰσχύνεσθα: ὡς ἐπὶ ταῖς ἀτοπωτάταις τῶν 

πράξεων χαὶ χαλύήπτεσθχ" σὺ δὲ χαὶ ἀγαπ - ἈὩ- Σ (ὴ- τὸ ω σὺ χαὶ σφόδρα 

εἰν τὰ τὸν Θεόν’ » ὦ ταῦτά σε αρτρον καὶ ἐνσεμνύνεσθχι 

[Π 

γξτὸ χαὶ πὰρ ὭΣ “τω, ε ὩΣ ἐκ Ἵ: πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀγά- 



"Επιστολοὶ ἘΙατρ. Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου ἵ 

ται. ἐλ δ᾽ ποῖα τι τὸ ἐϑελε οὐδὲ τὸ πρῶτον εἶναι, ΠΝ 

α 

προημαρτε 
μήνατο; ἔστω σοῦ γε χάριν Ε" ταῦτα ἅπερ μὴ εἶνα! πάν- 

τες βοῶσι’ καὶ πῶς σὺ τηνικαῦτα τῶν σῶν ἐπὶ τοιούτοις μνήμην 

ἊΣ ( 
«“ν 

ῸΣ - 

οὖν. ἔσχηχας συνθηκῶν; πῶς οὐ τῶν ὄρχων ἐνθύμιον ἔλα! 

: μὴ πρὸς τὰ ὅπλα τρέπεσθαι παραχρῆμα διαγ ορξὔουσ', μηδὲ πρὸς 

μάχην βλέπειν χαὶ πόλεμον, ἐὰν πρὸς τὸν ἕτερον ὑμῶν ἐξαμάρτῃ 

δ ἕτερος, ἀλλ᾽ ἄνας έρειν περὶ τοῦδε ἩρθτΣ τῷ δεσπότῃ καὶ βα- 

σιλεῖ, εἶθ᾽ ὡς ἂν ἐχεῖνος διχάσῃ χαὶ προστάξῃ λαμβάνειν τὴν θε- 

ραπείαν τὸ τ Αι νὸ καὶ ἀδίκημα: πλὴν περὶ μὲν τούτου ἱκανὰ 

τόγε νῦν ἔχον καὶ τ ἃ θραχέχ ταῦτα. 

Τὸ δέ γε ἐν. τοῦτο σὸν ἔργον τί καὶ φήσεις εἶναι 

ἢ τίνος ἀνθρώπου ανοκὸν ὅλως χαὶ τοῦ Θεὸν εἰδό- 
μ θῶ 

τος; οὐδεὶς ἡμᾶς ποτε πε' ἴσεις λόγος ὅρχους μὲν παλαιοὺς χαὶ 
ς; Ξ 

᾿ Θ ᾿ 

συνθήκας καὶ ὅσα δὴ ἕτερα πίστεως ἐχέγγυα καὶ ἀγαθῆς ὕπο- 

λήφεως πρὸς τὸν χράτιστον ἡμῶν . καὶ ἅγιον πε πούς, αὖτο- 

κράτορα, παρατρέχομεν νῦν: ἀλλὰ τὰ πρὸς αὐτὸν πρόσφατα 
εὴ 

ταῦτα, ἅπερ ἐξ ὅτου γεγόνασιν 9 οὐδ ̓ ὅλα δή0 παρελήλυθεν ἔτη, 

ταῦθ᾽ οὕτως ὄντα φρικτὰ καὶ μόνο ον ἀχοῦτα', πρὸς Θεοῦ χαὶ 

τοῦ σωτηρίου τῶν χριστιανῶν βαπτίσματος ἔχεις εἰπεῖν ὡς φὺυ- 

λάττεις καθὰ χαὶ φυλάττειν σὺνξ ἐθου, ὀμνύξις ἄνω χαὶ χάτῳω, 

φίλος τῶν τοῦ σοῦ χαὶ πά ἄντων ΡῬωμχίων δεσπότου χαὶ βχσι- 
Ἔ 
λέως φίλων χρόνον τὸν ἀεὶ διαμένειν: ὡς δὲ χαὶ ἐχθρὸς τῶν 

ὔ ἐχθρῶν ὀμνύεις βλάδην μηδέποτε μήτε διχπρά ἀἄξασθαι μήτε μὴ 

κατά τινος τῶν ὑποχειρίων αὐτοῦ ἢ χαὶ τῆς χώρας αὐτοῦ μι5- 

᾿ξτῆσαι ες νύεις μηδὲ μέχρ' συμδουλῆς τοῦ βασιλέως ἐχθροῖς 

ἐπὶ λύμῃ τ ν βασιλέως κοινωνῆσαι πρ αγμάτων" ὀμνύεις, α 

τἄλλα ὄντα πα παραλίπω, εὐφημίαν χατ ἃ τὸ ἔθος τοῦ χρα- 

τίστου καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐτοκράτορος γίνεσθαι παρὰ σοί, τελεὶ- 
᾿ 

σθαι δὲ χαὶ μνημόσυνον χαθ᾽ ϑχάστην,; Φφαλμῳδίας τῆς τετὰ- 
ἰ ἸΣ ἱ ϑ [3 



Ν τ Σωτρονίου Ἀεουτοπόλεως 

γμένης ἐν τῷ οἴκῳ σοῦ τελουμένης" εἶτα μνημονεύεται πα οὰ 
σοὶ χατὰ τὰ συγχείμενα βασιλεὺς καὶ τῆς εὐφημίας ἀκούει; 

ἀπολαύξι σου καὶ ὃ βασιλέως φίλος τὰ φίλα φρονϑῦντος αὐτῷ, 

δ΄ οὖν ἐναντία ὁ ἐχθρὸς καὶ πολέμιος; χαὶ πῶς ὁ δεσπό- 
“Ὁ . ΜΕ », Ν' - Ὁ ᾽,ὔ ΝᾺ τῆς ὅ σὸς ἀδελφὸς φίλος ὧν βασιλέως, καὶ τῶν δουλείαν ἄχρι- 

ντων χαὶ ὁμολογούντων αὐτῷ, ἐχθροῦ σοῦ καὶ ὀλο- συ Ξὶ .«Ὡ ῶυ 
-6 
ῷ ̓“) ὯΝ 

ον, Ὃ δέ γε Σερδίας ἄρχων δυσμενὴς ὧν 

μισεῖσθαι χαὶ βλάπτεσθαι: ἐν τοῖς 

μάλιστά σε τῶν φίλων Ξεὐρίσχε: χαὶ διαπρεσδεύεται πρὸς σέ, 
καὶ αὖ τοὺς παρὰ σοῦ δέχεται πρέσδεις, καὶ τὰς χινούσας 
χατὰ τῆς Ῥωμαίων γῆς συμβουλὰς ναὶ τὰ Ὑράμματα χαὶ τοὺς 
τὴν γαμικὴν συγγένειαν συγχροτοῦντας λόγους καὶ τἄλλα ὅσα 
τὴν μὲν πρὸς βασιλέα χρύφιον δυσμένειαν καὶ τὸν δόλον ἐλέγ- 
χει, ἔτι τε χαὶ τῶν μνημονευθέντων ὅρκων τὴν σύγχυσιν, τὸν 
δὲ πρὸς τὸν βάρξαρον συνασπισμὸν καὶ τὴν ὁμαιχμίαν παρί- 
στησι. Μέχρι τίνος στραφήσῃ τὰς τοιαύτας στροφάς; μέχρι τίνος 
διανοήσῃ καὶ μετεωρισθήσῃ, καὶ ἐλπίδας ὑπογράφεις σεαυτῷ μα- 
χροτέρας σοὺ τῆς ζωῆς; ἢ μόνος σὺ τὸν ἅπαντα ζήσεις αἰῶνα; ἢ 
μόνον διὰ σὲ οὐ παρελεύσεται κατὰ τὸ γεγραμμένον τὸ σχῆμα τοῦ 
κόσμου τούτου; καὶ τῶν σῶν ἕνεχεν ἐνυπνίων τὸ θεῖον ἀργήσει πρόέ- 
σταγμά τε χαὶ δούλημα; Τέθνηκεν ὁ γεννήσας σε πατήρ, ἄνθρωπε, 
τεθνήξῃ ὅσον ἤδη καὶ σύ, καὶ χείσῃ μετὰ τῶν ἐν ἄδου, ὅπου καὶ 
οὐδὲν συγκαταθήσεταί σοι τῶν ὦδε: ἃ δὲ λοιπὸν ἡτοίμασας καὶ 
ἑτοιμάσαι διανοῇ παρασπονδῶν χαὶ ὅρχους συγχέων, καὶ προ- 
φάσεις συμπλάττων, χαὶ διὰ πάντων τούτων ἀφαιρούμενος μέν- 
τοι τοῦ πλησίον, τοῖς δὲ σαυτοῦ προστιθείς, ταῦτα τίνι ἔσται; 
καὶ τίν: καταλείψεις αὐτά; τοὶς σοῖς τέχνοις εἶπον ἂν χαὶ αὐτὸς 
ἐχείνοις, εἰμὴ μέχρι τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς καὶ ἔτι περαι- 
τέρω τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἤδειν προϊοῦσαν ἐχδύκησιν, καὶ παρὰ 
τῶν ὀφιγόνων ἐπιμελῶς ἀπαιτοῦσαν, ἃ παρὰ τῶν προγόνων ἧ- 
μάρτηται εἰ μὴ Ζαχαρίου τοῦ πάνυ λέγοντος ἤκουον δρέπανον 

ἑτόμενον, μῆκος καὶ πλάτος πήχεων τόσων καὶ τόσων, ον 
Ὁ 
ὩΣ Ἂς πὶ ῷ 

ὁρᾶν δὲ χαὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ τε χλέπτου χαὶ τοῦ τὸ ὄνομα Κυ- 
( ὀμνύοντος εἰσερχόμενον, χαὶ καταλύον ἴ "κὉ 
Ὁ ΓΑ ὌΣΖ εἱ Ὁ ( Ω ο» ΕῚ ῷ 

᾿ 
. () 
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ἐν μέσῳ αὐτοῦ χαὶ συντελοῦν αὐτόν τε καὶ τὰ αὐτοῦ, καὶ οὐδὲ 

τῶν ἀψύχων καὶ τῶν εὐτελεστάτων φειδόμενον. [Ποθεῖς τοῖς σοῖς 

τέχνοις εὐλογίαν καταλιπεῖν; μὴ ἐν ἀνομίαις ἔχτεινέ σου τὰς 

χεῖρας, μηδὲ συγχόμιζε τὰ ἀλλότρια: ἀλλὰ τί; σπεῖραι εἰς δικαι- 

οσύνην, κἀκεῖνα καρπὸν ζωῆς ἐντεῦθεν τρυγήσουσιν: εἰ δ᾽ ἄλλως 

πράττειν ἐθέλεις μάνθανε τὸ τέλος τῶν πράξεων παρὰ τῆς Θεο- 

πνεύστου Γραφῆς: καὶ μάνθανε ὅτι χαθὼς ἐποίησας ἔστα!: σοι" 

εἰ δὲ μὴ σύ γε μάθης προχατειληφυίας τῆς τελευτῆς, ἀλλὰ μα- 

θήσεται τὰ παιδία τὸ τῶν θείων ἀδιάπτωτον λόγων ἐκ τῶν ἔρ- 

γῶν αὐτῶν παιδευόμενα. Σὺ μὲν ἀφροντιστεῖς ἤδη καὶ πράττεις 

πρὸς τὸν Σέρθον ἐχθρὸν ὅσα τῆς συγγενείας καὶ συμμαχίας, ὡς 

ἂν ἔχχυσις αἱμάτων γένηται, χαὶ τἄλλα ὅσα τῆς δαρδαρικῆς 

χινήσεως ἔργα ἄντὶ τίνος δὲ ὅμως ἀδικήματος εἴτε μικροῦ εἴτε 

καὶ μείζονος πρὸς ἡμῶν γενομένου ταῦτα ποιεῖς, ἔχεις εἰπεῖν 

οὐδενός" μόνον δέ ς 

κινεῖ, χαὶ τὸ μὴ ἀπέναντι τῶν σῶν ὀφθαλμῶν τὸν φόδον χε- 

σε πρὸς ταῦτα ὃ πλεονεχτικώτατος τρόπος 

χτῆσθαι τοῦ Θεοῦ, τὸν δὲ Κύριον οὐκ ἀκούεις ὅτι δίκαιός ἐστι 

χαὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν; οὐ γινώσχεις ὅτι καὶ Θεὸς ἐχδική-" 

σεών ἐστιν ὃ Θεός; χαὶ ἀντιτάσσεται μὲν τοῖς ὑπερηφάνοις, 

μισεῖ δὲ τοὺς ἀλαζόνας, καταβάλλει δὲ τοὺς μεγαλχύχους; καὶ 
. π 
ε τῇ 

᾿ ματαϊότητι ἐνδυναμουμένους βδελύττεται; καὶ μὴ εἰ πλούσιος 

τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τῷ πλήθει: τοῦ πλούτου αὑτῶν καὶ ἐπ 

εἶ σύ, εἰ ἐν ἵπποις δύνασαι χαὶ ὅπλοις καὶ ἀκμῇ στρατιωτι- 

χῇ---δεδόσθω γὰρ εἶναι ὅπερ οὐκ ἔστιν---ἀλλ᾽ ἐπεὶ μὴ ἐν τοῖς 

τοιούτοις Θεός, ἐπὶ δὲ τοὺς φοδουμένους αὐτὸν εὐδοκεῖ, φοδεῖ- 

σῦχι γοῦν αὐτὸν ἔδει, χαὶ ὑπὸ τὴν χεῖρχ αὐτοῦ τὴν χραταιὰν 

ταπεινοῦσθαι καὶ μηδὲν ὑπέρογχον ἐπὶ τῇ δυνάμει φρονεῖν᾽ 

ἐπεὶ δὲ χαὶ τῶν ἐπὶ γῆς ἀρχόντων οὐκ ἔστι σχεδὸν οὐδεὶς ὅσ- 

τις σοῦ γε οὐχ ὑψηλότερος, τά τε εἰς ἀλχὴν γενναιότερος, καὶ 

τὰ εἰς χτῆσιν καὶ πλοῦτον περιφανέστερος καὶ ἀφθονώτερος, 

τί ταῖς μικραῖς καὶ ἀπατηλαῖς ταύταις εὐημερίαις πχιζόμενος 

προσαράσσῃ τοῖς ἰσχυροτέροις καὶ μεγάλους σεαυτῷ ἀναρρίπτεις 

κινδύνους" οὗ στέργεις τὰ ἐνόντα οὐδ᾽ ἀγαπᾷς ἔχων τὰ οἰχεῖα 

ἡσυχῇ διανύειν τὸν ὀίον; πλεονάζειν δ᾽ ἐθέλεις καὶ πλουτεῖν ἐκ 
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ι 

4. »αςἜ δ Ἂ - λάηχ)ξ. χχὶ οὐτον) ἢ εἰδότω" αρβάρων εἰ δύνχασχ! λάμδχυξ, καὶ τούτων ἢ τῶν μὴ εἰδότων 

Χριστὸν εἰς τὸ θεῖον αὐτοῦ δλχσρημούντω, ὄνομα ἢ τῶν πο- 

λεμούντων τῷ 1 πιεῖν 3 

ἐχτρίθειν δηλαδὴ 

ρηγνύμενον, ἐχείν 

στῆς σοὺ ταύτης σπουδῆς χαὶ ὁρμῆς ἀπόλωλας ἂν τάχα τὸν 

βατιλιχὸν ἐχχαύσας θυμόν, καὶ ὑπὸ ὀχοϑάρων ἀθέων ἐξετοῦ ΕἼ ) ᾿ 9 

εἰς τέλος, εἰ μὴ τῶν ὑπὸ σὲ χριστιανῶν φειϑὼ λαδόντες ἥμεῖς ὦ 

ποορέστημεν Ἀαὶ τὴν ὁρμὴν τὸ γοῦν παρὸν ἀνξεκόφχμεν ἐγγυη- 

μενοι τοῦ σὲ τὴν ἀγχυνάχτητι»ν ἀφ᾽ ἡμῶν διδαχθέντα 

ἕξειν μετάμελον χαὶ γενήσεσθαι: δελτίω τοὺς τρόπους, καὶ πίντχ Ι 

ποιήσειν ἐχεῖνχ ὅσα δὴ τὴν δασιλέως προθδαλεῖτα! Ξὐμένξιαν, ὦ 

Καὶ τοίνυν εἰ μὲν ταῦτα μανθάνων ἤδη παρ᾽ ἡμῶν χαθέξεις ᾿ 

σαυτὸν καὶ μηδέποτε κε πον ιν παιδεύσεις μηδὲ καὶ νξωτέροις ᾿ 

μηδ᾽ ἀλλοτρίοις μήτε μὴν ς μὴ προσῆχουπτι» ἐπιβαλεῖν ᾿ 

πράγμασι μηδ᾽ αὐτῷ τῷ σῷ πως χαὶ βασιλεῖ χαὶ παντὶ δὴ 

τῷ ἡμετέρῳ γένε: καθάπαξ ἐκ τούτου δι ἘΠ σοι 

ΕΠ ὃ λόγων τῶν ἡμετέρων ἀπο τ εἰὰ τουτωνὶ χαὶ οἱ ἐν 

ρημένα τούτους ἡγῇ, πρῶτον μὲν οὐχ οὕτω διχλεγο- ἡ 

μένων σο! πειραθήσῃ ἡμῶν, ἀλλά πως δεσποτικώτερον ἐγχελεὺ- 

όντων χαὶ ὡς ἐξουσίαν ἐχόντων παρὰ Θεοῦ, καὶ δυναμένων παὺ- : 

τὸς σΞ ἘΔ ΕΘΤΙΩ͂Ν ᾿ΠΕῊΣ ἀπελαύνειν πληρώματος, ἀνθ᾽ ὧν 

᾿ ἃ τας 
ὑυθα: δ ὩΣ τῆς σαυτοῦ φι »- ΔΩ ἘΈΞΝ αἵμασι ἀὐγηει 

τιμίας ἡγεῖ, καὶ ἀγαπᾷς ἰδεῖν ἀτεχνῶς ἀνόμους ἀνθρώπους καὶ 

θαρδάρους θάνατον ἐπάγοντας ἐπὶ τὰς τῶν ὑπὸ σὲ ἀνθρώπων 

δ χεφαλάς δεύτερον δὲ καὶ Θεὸν ὄψει οὐχέτι ἐπϑξυνθυτ 

οὗ μὲν τὸ τῆς ὀργῆς τόξον, κατέχοντα 

Ἷ 
τ - ι ἢ 

ξ ἡ καὶ μέθῥοον ὃ ἃ ᾿ πάντα Ὧχ μὴ τένηται χαὶ τάχιον γένη- 
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ἀλλοτρίων ἐρᾶν' τοσαῦτα δὲ μόνε λα 61: ἄνειν "ἢ Δὐνν δι ἐθέ- 

λειν, ὅσα ἂν ἀμέμπτως πόρξυο μένῳ 

τοῦτον κτηθέντα τὸν τρόπον, οὔτε χέρδη γένοιτ᾽ ἄν ποτε, χαὶ 

παντοίαν θλάδην φυχῆς τε καὶ σώματος τοῖς χτησαμένοις ἐπ- 

άγεται. Τοιαῦτά σοι τὰ παρὰ τῆς συνόδου υ γράμματα, τοιαύτη 

δή τις χαὶ ἢ παραίνεσις" χαὶ γένοιτό σε μέν, ὡς θέμις Χριστια- 

γοῖς, ταῦτα δεξάμενον ἤγασθα!: τούτων: ἡμᾶς δὲ τὴν πρὸς σὲ 

ἀλλάξαι φωνήν, χαὶ μὴ δεύτερον ἔτι τοῖς σχληροτέροις τού- 

τοῖς χρήσασθα: ρήμασι, τοῖς ἡμερωτέροις δὲ μᾶλλον χαὶ πραο- 

τέροις πρὸς τὴν σὴν πάντως χρείττω μεταδολὴν χαὶ αὐτοὺς 

μετενηνεγμένους πρὸς ἐπιείκειαν. 

ολβ') Τῷ βασιλεῖ κυρῷ ᾿Ανδρονίκῳ τῷ Παλαιολόγῳ' 

Εϊκοστὴν εἶχεν ὃ Δεχέμθριος μήν, καὶ ἡμεῖς τηνικαῦτα 

τὴν βασιλεύουσαν πόλιν χατελαμθάνομεν ἐντίμου τῆς εἰς αὐτὴν 

εἰσόδου τχόντες' χαὶ μέχρι μὲν τούτων προῆλθεν ἡμῶν τὰ 

τερπνάϑ: τὰ δὲ ἑξῆς ὅσων ταραχῶν, ὅσων θορύδων χαὶ ἰλίγγων 

μεστά: ἀνασεσοδημένους γὰρ τοὺς πλείους εὑρίσκομεν ὑπὸ τῆς 

ἐπιστολῆς, ἣν ὁ Βέχχος συνθέμενος χαὶ ἐγχύχλιον ὀνομάσας 

εἰς πολλά τε ἐγγράψας διαδοθῆναι πρὸς πάντας εἰ δυνατὸν ἐξ- 

απέστειλε: χαὶ εὑρίσκομεν εἰς δύο διῃρημένους" τοὺς μὲν ἀμύ- 

νειν ἐκείνῳ παρεσχευασμένους, τοὺς δὲ αὐτὸν τοῦτον ἀμύνεσθα: 

τῆς θρασύτητος: οὗ τοὺς ἀμυνομένους λέγω χαὶ πολλὴν τῶν 

πραγμάτων ρᾳστῴνην κχατέγνων, εἰ τοσαύτας φυχὰς καὶ σώ- 

ματα λελωθημένος ἄνθρωπος, οὐκ ἀγαπᾷ ζῶν, ἀλλ᾽ ἐθέλει, μά- 

λιστα δὲ χαὶ ἀποτολμᾷ παρρησιάζεσθαι χαὶ συγκαλεῖ διχαστ 

ρια, καὶ δικαστὰς χαὶ ἐχδικητὰς ἐπιθοᾶται, ἐφ᾽ οἷς ὑπὸ γῆν 

Ἢ δ᾽ Α ἁπλῶς: τῷ βασιλεῖ, 

3) τρεπνὰ Β. 
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αὐτὸν ἔδει γενόμενον χρύπτεσθαι, χαὶ μὴ πρὸς τὰ τῶν ἄλλων 
ἐλευθέρως ὁρᾶν ἔχειν πρόσωπα: ὅμως ἐχεῖνος χατεξανίσταται, 
καὶ προσχαλεῖται ταῖς ἀληθείαις οὐ δικαστήριον, ἀλλ᾽ ἐν πλά.- 
σματι τούτου δῆλός ἐστιν ταραχὴν ἐπιτηδεύων τῇ ᾿Εκχκχλησίᾳ, 
ἣν οὐδὲ πάσχουσαν δι’ αὐτόν, ὅσα δὴ πάντες ἴσασιν, ὃ μά- 
ταιος ἐλεεῖ, ἀλλ᾽ ἔτι φιλονεικεῖ τὸν χλύδωνα ἐπιτείνειν αὐτῇ. 
Καὶ ὅτι γε οὕτω διανοεῖται, παρέσται καὶ ἐξ αὐτῆς ἐκείνου 
τῆς ἐπιστολῆς πεμπομένης ἤδη καταμαθεῖν. Δίκαιος οὖν ὁ ἀνὴρ 
ἀντὶ τούτων ἐγγύτερον ἰέναι τῆς πόλεως, καὶ ἀδείας ἐπιλαθέσθαι, 
χορηγίας τε τροφῶν καὶ χρημάτων ἀπολαῦσαι πολλῷ πλειόνων, ἢ 
ἀπολαύειν πρότερον δεδικαίωται: χρήσεται γὰρ ἐπὶ τῷ χοινῷ 
συμφέροντι τούτοις, ὥσπερ δὴ καὶ χρησάμενος φαίνεται. Διὰ μὲν 
οὖν ταῦτα οὕτω διετέθημεν, ὡς καὶ τοὺς εἰδότας ἡμᾶς ὑπειλὴ- 
φέναι εἰκός" αἱ δὲ παρασυναγωγαὶ τῶν μαχομένων ἑτέρωθεν τῇ 
᾿Εχχλησίᾳ οἷα διέθεντο τὴν πόλιν καὶ ἡμᾶς διὰ τὴν πόλιν ὑπεραλ- 
γοῦντας ὡς εἰκὸς τῶν ὀπίσω αὐτῶν πορευομένων ἀνθρώπων. -οὗτοι 
δέ εἰσιν ἡ πλείστη μοῖρα τῶν δημοτῶν-- οὐ δυνατῶς ἔχω τοῦτο 
μὲν ὑπὸ τῆς ὀθύνης, τοῦτο δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν πονηρευμά- 
τῶν γραφῇ δοῦναι χαὶ γνώριμα ποιῆσαι τῇ εὐσεδεῖ βασιλείᾳ σου. 
᾿Απολαύοντες γὰρ καὶ οὗτοι ἀδείας πολὺ τὸ μέτρον ὑπερθαι- 
νούσης, ἐν ταῖς ἀγοραῖς, ἐν τοῖς στενωποῖς, ἐν παντὶ τόπῳ εὑρί- 
σχονται ἀναίδην προσδιαλεγόμενοι τοῖς παροῦσι χαὶ φιλονεικοῦν- 
τες χαὶ διαλοιδορούμενοι ἄρχουσί τε καὶ ἀρχομένοις χαὶ πᾶσιν 
ἁπλῶς, ὅσοι μὴ αὐτοῖς πείθεσθαι δούλονται: ἄν δέ τις καὶ ἀσθε- 
γῶν τύχῃ, εἰσδύοντες τὰς οἰκίας βιάζουσι τὸν κάμνοντα, καὶ ἀ- 
ξιοῦσι δέχεσθαι χαὶ μὴ δουλόμενον αὐτοὺς πατέρας πνευματι- 
κούς. Δῆλον δὲ ὅτι χαὶ ἱερέας θανάτου συμβάντος αὐτοὺς καὶ 
ψάλτας καὶ ἐνταφιαστάς, ἵν᾽ ἐν τῷ τέλει τοῦ βίου κατὰ τὸν. ἐ- 
κείνων λόγον, εὐσεδεῖς καὶ ὀρθόδοξοι γένωνται, καὶ μὴ τῇ χα- 
κοπιστίᾳ συντελεσθῶσι. Ταῦτα πολλοὶ τῶν πρώην μεθ’ ἡμῶν ἴς ξρέων 
ὁρῶντες παραζηλοῦσι---χκαὶ γὰρ αὐτοῖς ἐντεῦθεν χέρδη πολλὰ γί- 
νεται, ἐπειδὴ καὶ εἰσπράττεται πολλὰ καὶ λαμθάνεται-- γίνον-- 

εἶ 7 μετ᾽ ἐκείνων πολλὰ χαίρειν εἰπόντες τῇ μεθ᾽ ἡμῶν χοινωνίᾳ, 

3) δῆλος ἦν Β. 
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δι' ἃ δὴ χαὶ καλὸν εἶναί μοι φαίνεται τάχιον συναθροισθῆναι 

τὴν ν μέλλουσαν σύνοδον, χαὶ τάχιον τοῦ ὡρισμένου χαιροῦ, ὡς ἂν 

μὴ τῆς εὐ ἐχτανθείσης ἐπὶ πολύ, ἐργώδης καὶ ἣ τῶν ἕα- 

λωχότων γένηται θεραπεία. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἐχχλησιαστικὰ δυ-- 

στυχήματα ὄντα πολλὴν ἡμῖν τὴν τῆς ψυχῆς εἰργάσαντο ταραχήν" 

ὅσα δέ εἰσι τὰ ἐξωτερικὰ χαὶ πολιτικά, ὀχνῷ, Θεὸς οἶδε, διε-- 

ξιέναι, μὴ χαὶ δόξω ἐπίτηδες τραγῳδίαν συντιθέμενος διοχλεῖν 

αἱρεῖσθαι καὶ παραλυπεῖν τοὺς ἀκούοντας: πλὴν οὐδὲν ὕποστα- 

λήσομαι παρὰ τοῦτο" ἴσ ΣΥΝ ἂν προδήσεταί τις 1 θεραπεία, τοῦ 

δυναμένου θεραπεύειν διαναστάντος: ἴσως χαὶ λογισθήσεται εἰς 

δικαιοσύνην ἣ ἐξαγγελία τοῖς ἐξαγγείλασιν. Ὑπηρετοῦσι τῇ βα- 

σιλείᾳ πολλοί, ὅμως περὶ τῶν ἄλλων μηδὲν ἔχων εἰπεῖν ἀχρι- 

δὲς αἱροῦμα: σιγᾶν" ἀλλ᾽ ὅσοι τοῖς ἀχθοφόροις ὑποζυγίοις χα 

τοῖς ἄλλοις. τῶν τοιούτων χαθυπουργοῦσι κτηνῶν, ὅ Κιμπός, 

Ζιρᾶς, ὁ Νικήτας, ὃ Παραχώτης", ὁ Νελίας χώρους διέλαχον 

διατρέφειν τὰ χτήνη τοὺς ἀπὸ Καλλιουπόλεως καὶ μέχρι [Γάνου 

τι 

οι 

τοῦ ὄρους: οὗτοι ἀναιρούμενοι παρ᾽ ἑκάστου τῶν τῆδε ἀνθρώπων 

ἐπέχεινα τοῦ προσήκοντος, σιτοδοχεῖα ἑαυτοῖς πεποίηνται χαὶ 

εἴ μὲν ἱκανῶς χορηγοῦσι τοῖς χτήνεσιν, ἀὐτὰ ὁρώμενα μαρτυ- 

ρῆσει τὰ χτήνη" πλὴν ὠνήσεταί τις ἐν χρείᾳ γενόμενος ἀγορᾶς, 

«καὶ ἑκατὸν μοδίους καὶ διακοσίους πωλούντων αὐτῶν: καὶ κάπηλοι 

"λοιπὸν τῶν σπερμάτων εἰσίν, ἀλλ᾽ οὐχ ἱπποκόμοι καὶ ὀρεωχόμοι, 

εὔωνα μὲν ἀγοράζοντες, οὐκ Ξὔωνα δὲ αὐτοὶ τοῖς ἄλλοις ἀποδιδόντες. 

Τὰ αὐτὰ δὲ τούτοις ἐπιτηδεύουσι καὶ οἱ περὶ τὰ ὄψα τὰ ἐπὶ 

τῆς θασιλικῆς τραπέζης τιθέμενα διαπονούμενοι' συλλέγουσι 

γὰρ χαὶ οὗτοι αὑτά, οὐχ ὥστε τὸ ἱχανὸν τῇ τραπέζῃ πληρῶ- 
σαι, ἄλλ᾽ ὥστε τῶν ταγήνων ἀπεμπολῆσαι τὰ πλείω. Τίνι δὲ 
τοῦτο γνώριμον τεχμηρίῳ; ἄλλοις τε πολλοῖς καὶ αὐτῷ δὴ ὅ 

μοι πρόσφατον ἀνηγγέλη: περὶ γὰρ Λάμφαχον ἐσχηνωμένης 

τῆς ἐκ Θεοῦ βασιλείας σου, εἰς Κῖον αὐτοὶ χαὶ Τρίγλειαν καὶ 

᾿Πλεγμοὺς χαὶ τοὺς ἔτι πορρωτέρω πεφθακότες τόπους μῶν 
ὀρνίθια χκαὶ χοιριδια χαὶ τὰ παντοῖα τῶν ζώων ἐδώδιμα τοὺς 

"ἢ προδήσεταϊ τ' Δ. 

Ὦ Παρεχώτης Α. 
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χωρίτας εἰσπραττόμενοι καὶ λαμδάνοντες, δίκαιον πρὸς 

ἁπανταχοῦ πέμπειν προστάγματα χαθάπαξ τὴν αἰσχρὰν 

τὴν ἀπαίτησιν ἀναστέλλοντα: εἰ δὲ μή, τό γε δεύτερον ποιοῦντα 

διοριζόμενα δηλονότι πόσον τε χρὴ τοὺς ἀπαιτητὰς χἀϊαβϑυϑο 

ὑπὲρ θασιλέως, χαὶ πόσον τοὺς διδόντας προσήκει διδόναι. Ἐς 

δὲ τὴν πόλιν τολμᾶται "τ πολλὰ τῶν ἀδικημάτων καὶ πράτ- 

τετᾶι, ὅσα δέ ἐστι ταῦτα ὡρισμένως εἰπεῖν οἱ ἀδικούμενοι μό- 
Ἂν νοι γένοιντ᾽ ἂν ἱκανοί ἐγὼ δὲ ὃ προσφάτως γεγένηται, μόνον 

- ΜᾺ τ ἊΜ. Αι 2 ΜΟῚ ἰὼ Ψ' νὰ 2» ΝῚ ᾿ ΑΝΣ 

τῶν ἄλλων ἀπειληφὼς ὡς ἐν δραχεῖ διηγήσομαι" ἤδη τοῖς τῆς 

πόλεως προσήγγιζον τείχεσι καὶ ἣ ἀφ᾽ Ἑλλησπόντου! Φδοι- γ χ Ἷ Ι 
πορίχ τέρμα ἐδέχετο: καί τις χρεωπώλης ἑξακόσια ἧπερ ἔλε- 

γεν- -ἀληθῶς δ᾽ ἔλεγεν---ἐλαύνων πρόθατα προῆγεν ἡμῶν καὶ 
δ 2 λ ᾷ. ὁ δὲ νου  Ὄ, θ " Η " ἫΝ ; ὡ,.,» Σύ 

τὴν πόλιν εἰσιέναι ὑπείγετο: ἐλάνθανε δὲ ἄρα οὐκ εἰς χαλὺν 

τὴν πορείαν χατατείνων καὶ ἐπειγόμενος: οὐ γάρ πω καθαρῷ 

ἦν πρὸς ταῖς πύλαις αὐταῖς καὶ ὅσοι μάγειροι καὶ τραπεζοποιοὶ 

χαὶ ὀφαρτυταὶ τοῦ δεσπότου Ἰωάννου τῇ ἀγέλῃ προσυπαντύ- 

σαντες ἐπιτίθενται, καὶ τῶν ἑξακοσίων τὴν τετάρτην ἐπιλεξά- 

μενος μοῖραν παρὰ τὴν τοῦ δεσπότου οἰκίαν ἤεσαν ἄγοντες". 

ἦχεν εἰς ὦτα τῷ ἐπάρχῳ τὸ πρᾶγμα, καὶ πείθει τῶν αὐτοῦ 
᾽ 

τινας πέμψαντα, πειρᾶσθαι τοῖς ἀθλίοις χρεωπώλαις τὰ πρέ- Ῥ ἡ. Τ᾿ ΕΚδτσΣ Ὁ τ ν 

ὄχτα ἀνασώσασθαι: χαὶ ἐχπέμπει μέν, τοσοῦτον δὲ τῆς πρόαι- 
7) ρέσεως Σιαμαρτάνει, ὥστε χαὶ αὐτοὺς αὐτοῦ τοὺς ὑπηρέτας οὐκ 

ὀλίγοις ὑπὸ τῶν δεσποτιχῶν συνέδθη πληγῆναι. ᾿Ἐνταῦθα δὲ 

ἡξρδὰ δεῖ χμδ πεχᾶχα ὶ ἀξῷ ἱ τῆς πόλ δλή- μυκροὺ εἰν χα: πελεέεχεσι χα: ἄζιναις αἱ τῆς πόολεὼὺς χᾶατε Ἢ 

θησαν πύλαι: ὡς γὰρ οἵ πυλωροί, ἐχτὸς πυλῶν οὔσης τῆς μά- 

χης, δόξαν αὐτοῖς οὕτως ἄμεινον εἶναι τὰς πύλας ἀπέχλεισαν, 

καὶ τοῖς ἀπάγουσιν ἀδίκως τὰ τς ἀνήνυτον τὴν ἐπιχεί- 

ρηβιν ἐποιήσαντο, ἔξωθεν ἀπολειφθεῖσι τοῦ ἄστεος, βοὴ γίνεται 

χαὶ δ᾽ σίδηρος εἰς καταθολὴν τῶν θυρῶν ἐχομίζετο' πάντως δὲ ᾿ 

ἔνδοθεν ἐχομίζετο ἀπὸ τῆς τοῦ δεσπότου οἰχίας: χἂν εἰς ἔργον ᾿ 

ἔθη, εἰ μὴ εἰς τὴν ἡμῶν ἀπάντησιν σπεύδων ὁ 

τὴ τξ τῷ τόπῳ, καὶ τῆς πολλῆς ὁρμῆς τοὺς -ἀξι- 

᾿Ελ:σπόντου Β. ) 
5) εἰς καλὸν ἐχυτῷ Α. 
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τὸν περίγειον ηὔγαζε τόπον, χαὶ ὃ πολλοὺς ῇ 

γὰας εὐτυχέστατος δεσπότης πρωϊαίτερος ἀνίσταται τοῦ εἰωθό- 
͵ 

Σ Ἢ 

τος, καὶ τῶν πολῶν ἔξω γενόμενος ἧκε. παρὰ τὸν τόπον ὅπου 

τὰ πρόδατα ηὐλίσθη τὴν “νύχτα, χαὶ ἀντὶ τῶν πρώην ᾿πεντή- 

κοντα χαὶ ἑχατόν, διαχόσια ἐχχρίνας χαὶ ἀνελόμενος ἀσφαλῶς 

ἐλαύνειν εἰς οἴκους δίδωσι τοῖς αὑτοῦ. “Ὅσοι δ᾽ ἐντεῦθεν στε- 

γαγμοὶ καὶ ὀδυρμοὶ τοῖς τῶν ζῴων χυρίοις ἐγένοντο, καὶ ὅσα 

προυχυλι γδήθησαν ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς ὅσῃ; τῇ παρακλήσει πρὸς 

τὸν τοσαύτης συμφορᾶς αἴτιον ἐχρησάμεθα, οὐ τοῦ παρόντος 

ἐξαγγέλλειν κα!:ροῦ᾽ πλὴν ἐχεῖνος ἀλόγοις εἴχων ὁρμαῖς τοι- 

αὔτα πράττει τὰ πολλά, ἣ δὲ σὴ πόλις τῆς προσηχούσης πρὸς 

τὸν ἑαυτῆς δεσπότην ἀναγχαίως3 ὑφίησιν ἀγαπήσεως, καὶ ὡς 

προδεδομένη μεστὴ καταδοήσεώς ἐστι καὶ γογγυσμοῦ. Καὶ ἀλγῷ 

μὲν ἐπὶ τούτοις ἐγώ, καὶ ὡς τὰ δεινότατα πάσχων διάχειμαι, 

ἀλγεῖ δ᾽ “ἑτέρωθεν χαὶ ὁ προϊστάμενος τῆς πόλεως ἔπαρχος" 

ἐχδικεῖ δὲ ὅμως τὴν ἀδικουμένην πόλιν οὐδέτερος. Ἔγὼ μὲν 

γάρ, ἐπειδὴ εἰς ὦτα λέγω μὴ ἀκουόντων, ἐχεῖνος δὲ ὅτι μὴ 

σαν περὶ αὐτὸν στρατιωτικὴν ἔχει χεῖρα εἴργειν ἰσχύουσ 
᾿. ἢ 2 

ἢ 
ἱ 

βουλομένους ἀν δι ἰδ εσν  Ἃ κω 5’ ἄτας πόδιν οι ξσρο: 
Φ ν ν' ἐνῷ “ βουλομένους τοὺς ἐπ᾽ ἀδικήμασι χαίροντας ὥστ᾽ ἐπειδὴ λόγος 

2 
τῆς σῆς πόλεως ἔστι σοι, καὶ πάνυ πολὺς ἔστι σοι, πέμψον 

ὃς τάγμα στρατιωτικόν, ὡς ἂν ὦσιν ἀντὶ δεξιᾶς τῷ ἐπάρχῳ; 

αἱ τοῖς νεωτερίζειν καὶ ἀδικεῖν βουλομένοις ἐνταῦθα, τὰ πο- 

νηρὰ βουλήματα χαταπαύοιεν. 

ολγ.) Τῷ αὐτῷ" 

εόστεπτε, ἅγιέ μου δέσποτα βασιλεῦ, εἰσακούοι 
“Ὃ 

 Ὡς 

εὶ ́  Ω με Ὁ ἴ πὸ μοὶ 

φωνῆς τῆς δεήσεώς σοὺ, χαὶ πάσας τὰς εὐχάς σου 

Το οι: : ἢ 
ἀποδοίη σοι εἰς “σωτηρίαν. Ἔχθρὸς νοητὸς χαὶ υἱὸς ἀνομίας 

ὅσο. ἃ. ) 
ἦ ἀναγκαίας Β 

) τῷ βασιλεῖ Β. 
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ἄνθρωπος μὴ χατισχύσειε μηδέποτε χατὰ σοῦ, ἀεὶ τοῦ πεπλα- 
στουργηχότος σε τῷ ὑψηλῷ ἑαυτοῦ ὑπερασπίζοντός σου βρα- 
χίονι. Εἶχον μὲν γράφειν ἱκανῶς πολλὰ πρὸς τὴν ἐχ Θεοῦ 
βασιλείαν σου, ἐπεὶ δέ μο: οὐχ εἰς τοσαῦτα ἡἣ τῆς χειρὸς ἱκνεῖ- 
ται ἰσχύς, τὰ μὲν ἄλλα εἰς ἄλλον χαιρὸν ὑπερτίθεμαι: ἕν δὲ 
τοῦτ᾽ ἀναγχαιότατον ὃν δηλῶσαι, ὡς ἄρα καὶ εἶχον, παραιτή- 
σασθαι γράφειν οὐκ ἔχρινα. ᾿Ιατρός ἐστι τῶν πολιτικῶν πραγ- 
μάτων ὁ βασιλεύς: ὕσπεθ δῆτα σωμάτων οὗτοι οἱ ἐξ ᾿᾽Ασχλης- 
πιοῦ λεγόμενοι τὴν τέχνην παραλαβεῖν" τίς οὖν ὃ ἐμὸς λόγος; 
γόμος ἰατροῖς τε ἅπασι χαὶ θεραπευταῖς καὶ νόμων πάντων χοι- 

, γότατος, τρέπεσθαι πρὸς τὸ χατεπεῖγον ἀεί οὐκ οἴδα ἔγωγε 
τῷ γοῦν παρόντι παρὰ τὰ ἐνταῦθα, ἅτεράττα χατεπ τείγοντα 

πράγματα, οὐδὲ τῆς ἀπὸ βασιλέως ὀξυτάτι ης βοηθείας μάλιστα 
χρήζοντα: οὐ μόνον ὅτι πονήρως ὑπὲρ τὰ ἑτέρωθεν ἔχει, ἀλ) λὰ 
ὅτι χαὶ νοσεῖν ἐχείνων ἐντεῦθεν εἰργμένων, ταῦτα αἰτία τῆς οὐ 
καλῆς αὐτῶν γίνεται διαθέσεως, καὶ ταῦτα! καὶ παραδείγματα' 
ὥστε καὶ πρὸς ταῦτα τὸν ἰατρὸν ἐπιταχύνειν χαλόν" πόνον μὲν 
χαὶ μετὰ τοῦ τάχους ἔξοντα διδόναι τὴν ὑγείαν τοῖς χάμνου- 
σιν" ἐπεί περ οὐ μόνον χρόνια, ἀλλὰ καὶ ὕπουλα τὰ πάθη 
χαθίσταται: οὕπω γε μὴν τοσοῦτον ὅσον εἰ μὴ ἐπισταίη ταχύ- 
νας πολυπλασιάσει γὰρ αὐτὰ προδήλως ἣ βραδυτής, χωρὶς 
τοῦ χαὶ τὸ ἕτερον λέγειν, ὅπερ ἐνίοτε ἡ τοῦ θεραπεύειν ἀνα- 
θολὴ ἀπεργάζεται ἂν δ᾽ ὅτι ἐχκχλησιαστικά ἐστιν ὑπὲρ ὧν ὁ 
λόγος χαὶ οὐκ ἄντιχρυς πολιτικά, τούτου γε ἕνεχεν οὐδ᾽ ὀξύ- 
πτερὸν ἐπιχουρητέον λέγει τις, θαυμάζω τὸν λέγοντα' πρῶτον 
μὲν εἰ χριστιανοῖς οὖσιν ἡμῖν καὶ ἀντὶ πάντων ἐν “Χριστῷ χαυ- 
χωμένοις, ἄλλο τι σπουδαιότερον ὑπείληφεν" εἶναι, ἢ τὸ τὴν 
᾿ῬἘκχχλησίαν αὐτοῦ χκαχῶς ἔρρουσαν καταστῆσαι ὑπὲρ ἧς λόγος 
ἅπας καὶ ἅπαν μυστήριον: δεύτερον δὲ εἰ μηδὲ συνεώραχεν" 
ὅτι τῶν ἐχχλησιαστικῶν καλῶς ἀγομένων ὁμοίως ἔχειν ἀνάγχη 

ἢ) καὶ ταῦταὶ ταῦτα Α. 

3) αὐτὸν Α. 

5) ὑπείληφθεν Α, 

ἢ συνεωράχκαμεν Α. 
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πᾶσα γχαὶ τὰ πολιτικά, μὴ ἀϑλοι τ ἐχενων οὐδὲ ταῦτα χα- 

χῶς: εἴρηκα 

ιτέος θᾶττον 

τῶν ἡμετέρων 

ἔστιν οὐ βίον "π οὐκ ἐπι 
χὰ ; 

παντά-- 

πασι συμπεραίνειν, ἐφ᾽ πος ὁ χίνδυνος! εἰν οδε τ ὐβα νοσούν- 
΄ 

των, ὡς δὴ νοσεῖ, τῶν ἐχκχλησιαστιχῶν' χαὶ οὔπω τὸ βαρύτα- 

ὦμεν ἄγαν ἀνεχόμενοι φθείρεσθαι τὰ ἐχείνου, οὐχ ἔχω πῶς 

πείθομαι οὔτε γὰρ τῶν εὐαρεστησάντων οὐδένα χωρὶς τοῦ περὶ 

τὰ τοιαῦτα ὀξέος ζήλου εὐηρεστηχότα γινώσχω, χαὶ ᾿Ηλεὶ μαν- 

θάνω τὸν ἱερέα δίκας ὑπὲρ τῆς τῶν τέκνων παρανομίας, ἣν 

ἐτόλμων κατὰ τῶν θυσιῶν εἰσπραχθέντα, ὅτ, λόγῳ σφοδρῶς 

ἐχείνους κωλύων, οὐχ ὁμοίως δὴ καὶ τοῖς ἔργοις ἀπεῖργε, χαὶ 

τῆς πονηρᾶς ἀπέτρεπεν ἐγχειρήσεως. Εἰ μὲν γὰ 

τῆς ἀνοχῆς ἀποτιχτόμενον χέρδος ὄὅξιχν 

ἐχθρὸς ἄνθρωπος ὃ μὴ ἀνέχεσθαι ε 
᾿ 

ἡγουμένοις πειθόμενος" εἰ δ᾽ οὔτε ἐλπίς ἔστι χερδαΐνειν χαὶ 

τῶν οἰχείων χαθ᾽ ἐχάστην πολλοὺς προσαπόλλυμεν, ὅλην χα- 

κίας τὴν ἀνοχὴν προσευρισχόντων τῶν πονηρῶν τοῦϑ προσῆγον 

ἀνέχεσθαι, καὶ προδοσίας ἔγχλημα ἀποφέρεσθαι" τάχα ποὺ τῆς 

ἐν χερσὶ ταύτης ἕνεχεν ἐξουσίας φαίη τις ἂν τοὺς χύχλους 

τούς ὃε περιάγειν ἐμέ: ἐγὼ δὲ τοσοῦτον ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ δέω 

σπουδάζειν, ὥστε τῶν μὲν μακαρίων τις χαὶ θείων ἀνδρῶν το- 

σοῦτον πραγματεύεσθαι λέγεται, βουλομένων τινῶν τῆς ἱερᾶς 

ἐξῶσαι καθέδρας, ὅσον ἑνὶ τῶν ἀκολούθων εἰπεῖν ἀραμένῳ τὸ 

πυχτίον ἀκολουθεῖν: ἐγὼ δὲ οὐδὲ τῶν φιλτάτων!" βιόλίων ἐφ᾽ 

οἷς πολλαί μοι: μογήσαντι νύχτες τε τῶν προτέρων χρόνων 

χαὶ ἡμέραι συνίασιν, οὐδὲ τούτων φείσομαι, προθύμως ὃὲ προῆσο- 
ἱ τ ἴ 9 ἰ 

1) οὐ χίνδυνος Ἀ. 

1 οἱ γε Β. 

ὅ) ποῦ Β. 

Ὁ τῶν φιλτάτων μο: Α. 

ἜἜκκπλ. Φάρος Δ' ἰϑ' 1909 3 
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᾽ - , ΠΝ τ " ᾿ “ ὡὦρῶΣ κῶν μαι, μόνον εἰ ἐκ τοῦ μέσου γενοίμην: ἀλλὰ γενοίμην, καὶ γε- 

νοίμην ἔρημος πάντων τῶν. ἐμαυτοῦ. ᾿Αποδείξεις τῆς τῶν πο- 

λιτυκῶν διαφθορᾶς ἐνεργουμένης ἤδη, οὐκ οἶμαι παρ᾽ ἐμοῦ ζη- ; 

τεῖν λαμβάνει τὴν ἐκ Θεοῦ βασιλ ξίαν σου. ἜἜχειν γὰρ ἱχανὰς 

ἤδη ἐκ τῶν πραγμάτων αὐτῶν" ἐμοὶ μέντοι οὐ προὔργου ὁ περὶ 

τούτων πν ὅτ, καὶ νέμειν σεις οὐ τοσοῦτον τοῖς ἐχ- 

Ν ΄ς 
-5 
ΠῚ Ὁ ὃ ΠΙ χοῖς, ὅσον τούτοις! δοχοῦμεν" ἐπεὶ ἢ 

χλησιαστικὰ αἰσχρῶς ἀπολλύμενα δείξχντα, σιωπᾶν τὸν περὶ οὗ- 

ἐνοςοῦν ἄλλου κινδυνεύοντος λόγον: ἐχείνων γὰρ ἰσότιμον οὐ- 

καὶ λέγει" πλείω δὲ τῶν ἐπ τα: Ν ἀπὸ 

στόματος ΠΝ ευσαν οἱ ἐγχειρίσαντες: πολλαπλάσια δὲ τῶν 

ἐξαγορευθέντων οἵ αὐτοὶ λέγειν τε καὶ ἀκούειν ἐπώμνυον' χεχι-: 

νῆσθα, δὲ τὸ γράμμα διδόνα: εἰπεῖν τε ἅπερ εἶπον' καὶ αὐτοὺς 

μὲν οἴκοθεν οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἄλλους ὀτρῦνα!: παροξυνθέντας ἐπὶ 

τοῖς τολμωμένοις, οὃς καὶ ἀρὰς τὰς φρικωδεστάτας ἐπενεγχεῖν 

, «εἰ τ βτρῦξην αὐτοὶ πᾶσαν εἰσενέγκχαιεν εἰς ἀκοὰς ταῦτα 

ασιλείους ἐλθεῖν. Αὐτοὶ μὲν οὖν εἶπον, ἡμεῖς δὲ δεδηλώκα: 

δ᾽ ἐχ ΕΝ βασιλεία σοὺ εἰ μὲν φροντίδος ἄξια χρίνει, εἰ δὲ Ἶ 
μή, ἀλλὰ χαὶ ἡμᾶς, ὅπως οὐ φροντίζειν περὶ τῶν τοιούτων χα- 

5 δ 

. ολ1δ) Τῷ αὐτῷ" 

᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς γεῖ, ἅγιέ μου δέσποτα χαὶ χράτιστε βασιλεῦ, 

οὔτε τῶν πρώην ὀχλήσεων ἀπηλλάγημεν.----ἀγαπητὸν δὲ ε 
“Ὁ ἢ 

χαὶ μᾶλλον ἐἐμπιπλάμεθα τούτων χαὶ πρόσεστιν ἣμῖν οὐκ 

Ο ὀλίγη ἑτέρωθεν ἀθυμία, οἷς ἔχομεν ἐκ τῶν πραγμάτων χατα- 

) τούτους Β. 

) ἔγνω καὶ πέμπειν ἃ 

8 τῷ βασιλεῖ Β. 

) ἡμεῖς ἅγιξέ μοῦ Β. 
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κῶν οὗ ταγεῖαν ἐνταῦθα χαὶ οἵαν ἐχρῆν, ἀλλὰ χαὶ σφόδρα 
νΟΞν Ν, ᾿ ἃ ὧν 26) ΤῊ 

διὰ πολλοῦ τοῦ μετὰ ταῦτα χρόνου τὴν σὴν ἐσομένην ἐπιδη- 
΄ 

ἡμᾶς ὑπενέφαινον 
μίαν. Τοῦτο γὰρ οἱ τοῦ 

ΘΎΟΣ ὥστε χαὶ ὡς εἶδον αὐτὸν ταῦτά τε λέγοντα χαὶ ποοσ- 
λογο"; . Ὁ ΐ τ 

ιθέντα ὡς ἐν ἮἌἌτρα ὑττίῳ τῷ λ' ὠδεστάτῳ ἊΝ (ωρίῳ ἔτι χαὶ 
τιῦςξ Θ ἴ “: 

νῦν βασιλεὺς προ Ξδρϑόξι, καὶ οὔτξ πρ ΟΝ οὐδὲν . ἡμῖν. ἐγ- 

Ἶ ον ἔχ τινος σχιᾶς Φυχαγωγοῦντα, ἄναυδος 

ϑῇσθαι, μήτε τι ἐρωτᾶν. ἐθέλων “μήτε μὴν ἄπο ἕ 7)5 σχόμην χὰ 

αλλρυθας εἰ δέ τί που χαὶ ἐφθεγξάμην αὐτός, ὡς ὀδύνης ἢ 

καὶ βαρύτητος ἐκεῖνο τὸ φ .-Ὁ»» ) τὸ ἘΞ ̓ Ἐς εἰ ων’ ς γράφων ἢ χαὶ μηνύων 

δηλούτω' ἐγὼ δ᾽ ἴσως ἐπιλέλησμαι. πολλὰς ἔχων τὰς ἐπιτιθε- 

μένας φροντίδας χαὶ τὸν χογισμὸν ἀφ᾽ ἑχάστου τῶν πραγμά- 

τῶν ὕπ᾽ ἄλλης ἄλλοτε ἐχκρουόμενος: πλὴν θεραπείαν τοὺς ἐν- 

ταῦθα πράγμασι, τοῖς μὲν ΠΑ κοῖς τήν. γΞ ἱκανὴν ἡ 

σὴ θεοχυδέρνητος βασιλεία παρέξει, εἰ θᾶττον ἀφίξεται ἔχουσα 

μεθ᾽ ἑαυτῆς τοὺς τὴν μοναχῶν λογάδας: ἢ εἰ μὴ σύ γε οὕτως 

ἐπιστῆναι διανοῇ; ὩΣ, Ἷ τῶν γερόντων αὐτῶν παρουσία, τά- 

χιον ἐλθόντων, ἰσ) 

Ἐππεὶ τούτους γε καὶ διδασχά ἀλου υς οἱ πλεῖστοι τῶν γεγενημένων 

[σ᾽ ᾿χαὶ ἐξηγητὰς ἀναμένουσι. Τοῖς δὲ πολιτικοῖς παραχεκ χκινδυνευμέ- 
ς᾽ 

νον οἴδα λόγον ἐρῶν: ἀληθῆ δὲ ὅμως, καὶ εἰρήσεται" τούτοις οὐδὲ 

εἶα ἃ [χ) ραδίω- ἐπινοΐσεις τοσγῦτον μεληθεῖσι 
σύ γε ἘΠΕῚ ρᾳδίως: ἐπινοῆσεις τοσοῦτον πλημμξληθεῖσι καὶ 

διαφθαρεῖσι: τοῦ γὰρ ἀδικεῖν οὐχ ἔστιν ὅρος" καὶ οὐ λέγω περὶ τῶν 

ἰσχυροτέρων ἀρτίως, οἷς ἀεὶ σύνηθες ϑρῶμα τοὺς ἀσ θεν ΕΠ ουὺς 

ποιεῖσθαι: ἀλλ᾽ οἱ τὰς δημοσίας εἰσφορὰς καὶ τοὺς 

μενοι, τίνα δικαίαν εἴσπραξιν καὶ γενομισμένην ἢ ποῖον παλαιὸν 

ἀπαιτήσεως μέτρον χαὶ τύπον φυλάττουσιν ; ἔμπορος οὐ γέγονα 

δ᾽ ὠνίων κάπηλος, ὅμως διαγέγονα τὸν ἀεὶ χρόνον ἀκούων, 

τοσάδε τις τῷ ταμείῳ τοῦ βασιλέως ὑπὲρ δέχα χαὶ τοσά 

ἐχατὸν χαταβάλλεται: νυνὶ δὲ χαὶ ταῦτα Ῥωμαίων τοῦ ς 
. ἁΨ' 

σοπονήρου δεσπόζοντος βασιλέως οὐκ ἔστι τὸ σάδε κατὰ τ θα: 

1) λοιμωδεστάτῳ ἃ. 
Ρ τ τως εἰ δὲ τί μοῦ Δ. ὧν 
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σπραττ ἰόβε ενος βούλε- 4: τὸν ἄθλιον ἔμπορον, ἀλλ᾽ ὅσα δήποτ! ὁ ε 

ταῦ χἂν ὡς: ἔρητα! τὴν αἰτίαν καὶ ἀνθ᾽ ὅτου τοσοῦτον, ἀρχεῖ τῷ 
Ἵ ἜΝ ᾽ ᾿ 

πράχτορι, ὅτι παρὰ βασιλέως ὠνήσατο ἀποκρίνεσθαι. “Ὥσθ᾽ ὁ μὲν 

λιμὸς ὀλίγα τοὺς ἀνθρώπους εἰργάσατο, χαίπερ εἰργασμένος τὰ 

μέγιστα: οἱ δὲ χακῶς νι: τὰ “ παραδυόμενοι, τοῖς ἐκείνου 
“: 

ρυνοι ἐπιθέμε τὸ. πᾶν ἐπλὶ ἦρι ὡσᾶν ὍΔ ὩΠΕΣ 

τ ΡΥ ΚΝ ΝΝ ὁπ ρος τόδον ὑδ 8 ἐν οΣ 
χαὶ αὐξομένων: ἀλλ᾽ ὃ μὴ γένοιτο, γενήσεται δ᾽ ἀναγχαίως ὅμως 

τοῦ πράγματος οὕτω προδαίνοντος, εἰς ἀπορίαν ἣ πρόθεσις αὕτη 

καὶ ὀδύνην ἀποτελευτήσει ἐπὰν εὐπορία τοῖς ἐμπόροις οὐχ ἔσται, 

προσέχειν τῇ ἐργασίᾳ, τῆς ὕλης χαὶ τῶν στοιχείων τῆς ἐμπο- 

οίας ὑπὸ τῶν ἀδίκως ἀπαιτούντων ἀναλωθέντων χαὶ σιωπῷ τὴν 

ἁμαρτίαν προφέρειν χαὶ τὴν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις τοῦ μεγάλου χρι- 

τοῦ χαὶ ἀγανάχτησιν χαὶ κατάχρισιν: ὅμως πρόσεστι καὶ ταῦτα 

χἂν μυρία τὴν τοῦ λόγου βαρύτητα περιστείλωμεν. Καὶ περὶ μὲν 

δὴ τούτων οὕτως. 
ἢ 

Ὃ δ᾽ ἀνὴρ ὃ Σχόρης ἐπιδεδημηκὼς ἐνταῦθα οὐκ ἀμυδρά ν 

τινα. ἡμῖν τοῦ θέλειν εἰρηνικὸς εἶναι ἐείλϑυθι σύμδολα' ἀγαπᾷ 

δὲ χαὶ τοὺς ἄλλους εἰρηνεύειν πείθειν. χαὶ πείθει εἰς ΣΡ ΤῸΝ 

τοῦτ᾽ αὐτὸ δὴ χαὶ ὃ δεῖνα πράττει. χαὶ ἄμφω τὼ ἄνδρε παρ᾽ 

ἡμᾶς ἀγαπητικῶς ἥχοντε, ἄν τινος ὧν ἡμεὶς παρέχειν δυνατοὶ 

δέωνται, οὐκ ἂν ὡς ἀπποτογχουουσιν ὅλως εἰπεῖν ἕξουσι: μίαν δή 

τις αὐτῶν προσήγαγε δέησιν, ἣν ἀπεχρουσάμην ἄν, καὶ οὐδὲ τὰ 

τα δεομένῳ ὑπὸ δικαιοχρισίας χαὶ κρείττονος οἰκονομίας ὑπέ- 

σχον, εἰ μὴ ἄλλῶς διαδολὴν χαθ᾽ ἡμῶν ἀπανθρωπίας τε καὶ σχλη- 

ρότητος εἶχεν" ἣν δὲ αὕτη ὑπὲρ Ῥωμανοῦ δεηθῆναι τοῦ Πάπυλα, 

ἵνα τις ἔλεος αὐτῷ ἐπὶ τοῖς πταίσμασι γένηται καὶ τὴν μέμφιν 

δὴ ταύτην δεδιὼς χαὶ ἐχχλίνων διπλῆν τινα προσείπω" τὴν δέης- 

σιν’ τοῦτο μὲν ὑπὲρ αὐτοῦ, τοῦτο δὲ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ". αὐτοῦ μὲν 

ὥστ᾽ ἐλεηθῆναι χαὶ τῶν δεσμῶν ἀνεθῆναι, ἐμαυτοῦ δὲ συγγνω- 

1) δήποτε Α. 

ἢ προσάγω Α. 

ἢ) χαὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ Α. 

1) ἐμαυτοῦ δὲ --ἀφεθῆναι) ἐλλείπ. ἐν Α. 
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. . τ “,ραβοῦ ᾿ ΠΑΡ Η ἐἙ 
σθῆναι καὶ τῆς μέμψεως ἀφεθῆναι, εἴ τι προειληφὼς τὸν προσή- Τ Ὁ 

, κοντὰ χρόνον βιασθεὶς ἐδεήθην. Ταυτὶ μὲν οὕτως. Ἣμῖν δὲ πά- 

λα: δεηθεῖσιν ὑπὲρ τῶν τῆς ᾿Εχχλησίας κτημάτων, πάλαι περά- 

νας ἔχεις τὴν δέησιν καὶ πρόσταγμα δίδως πάσης εἰσπράξεως 

ἐᾶν αὐτά, καὶ πάσης ἐπηρείας ἀνώτερα, χἂν ὅτι μάλιστα τὸ τῆς 

χρείας ὀξύ, χαὶ τὴν ἀπὸ τούτων συγχρότησιν ἀπαιτῇ" ἐπείπερ αὖ- 

τὸς οὗ μόνον τὴν μετ᾽ εἰρήνης καὶ τοῦ ἀνενοχλήτου μετρίαν 

χτῆσιν τῆς μετὰ πειρασμῶν προὔχρινα μεγάλης περιουσίας, ἀλλὰ 

χαὶ τὸ μηδὲν ὅλως ἔχειν τοῦ πάνυ πολλὰ ὀχλούμενον ἔχειν χαὶ 

πειραζόμενον προτετίμηκα. Τὸ τοίνυν πρόσταγμα τοῦτο πέμψας 
» ,, ἣν με Ψ. ὧν ΄ κι [ἡ ᾽ ἰγαριῖ ᾿' 

ἔχω τῷ Θεολογίτῃ καὶ ἀνέγνω" ἀνέγνω καὶ ὁ Τομίας Ξηρός, 

πέμψαντός μου καὶ πρὸς αὐτόν' διῆλθε καί τις ἕτερος ὀχλοχό- 

ξ πος: Σκχυλίτζης, καὶ εἴτις ἄλλος τούτοις παρεδυνάστευε' τοσοῦ- 

τον δ᾽ ὅμως τῶν κτημάτων ἀπέσχοντο, ὡσεὶ ἅπτεσθαι καὶ χα- 

χοῦν, ἀλλὰ μὴ τοὐναντίον εἶχε τὸ πρόσταγμα. Ὅθεν χαὶ εἰ μὴ 

θᾶττον αὐτοῖς ἕτερα ἧξει προστάγματα ἐπέχοντα τῆς καθ᾽ ἡμῶν ; - ᾿ ' - Ι 

ὁρμῆς, λέγω Σὴ καὶ βεδαίως λέγω, ὡς ἄλλοι δεσποζόντων τῶν 

ἡμετέρων χαὶ ἀπολαυόντων, ἐγὼ δὲ καὶ τὰς χώρας αὐτὰς λευ- 

χὰς οὔσας καὶ ἤδη πρὸς θερισμόν, γενέσθαι μηλοδάτους ἀφήσω 
χ ᾿ ΟΥ Γ Δ ᾿ Ἅ , ν 

τὸν παλαιὸν ἐκεῖνον μιμησάμενος Κράτητα, ἐπεὶ δουλείαν ἀπο- 

πέφυχα φέρειν. 

ολε) Τῷ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ 

Περὶ τοῦ ἀρχιερέως τοῦδε ἤδη ποτὲ χαὶ ἄλλοτε ἀξιώσας οἶδα, 

χαὶ νῦν δὲ πάλιν ἀξιῶ καὶ παρακαλῶ γε πρός" πτωχός ἐστιν αὖ- 

τός---μοναχὸς. γὰρ ἄνωθεν καὶ τοῖς τοῦ βίου πᾶσιν ἀποταξάμε- 

γος---πτωχῆς δὲ καὶ τῆς ἐχκλησίας [ἧς] πρ δα ταται ἀλλ᾽ ἣν ἂν 

αὐτῷ φορητὸς ἣ πενία, εἰ μὴ καὶ ἄλλη τις ἐπῆν ἐπιθήρκη, νῦν 

δὲ τὸ μάλιστα πιέζον, τὸ χρ στί, καὶ ἐν τοῦ ὅθεν 

ἔχειν αὐτὸ διαλῦσαι" οὐ ζητεῖ τι 
- ἃ 

τεῖ δὲ τοῖς τῆς ἑχυτοῦ ᾿χκλησίας ἀποχαταστιχοῖς, πρακτικὰ 

ἢ ὀχλοσκόπος ἀ. 



γὰρ οἶμαι χαλοῦσιν αὐτά, οἷς ἐπιμελὲς ὀνοματοθετεῖν τὰ τοι- 

αὔτα, καὶ πράγματά τινα ὑπ τοβαλεῖν χαὶ ἀληθεύειν ποιΐσαὶ, ὡς 

μὴ ἐν γράμμασ’ φιλοῖς τὴν ἑαυτοῦ περιουσίαν χαταλαμθάνεσθαι 
ΟΝ 

τοῦτο οὐχ αὐτὸς δὴ τὴν: αἰτεῖ, ἀλλὰ χαὶ ἄλλος καὶ ἄλλος, - 

χαὶ μάλα πολλοὶ σὺν αὑτῷ - Ὅτι μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα τῶν αἱ 

τημάτων ἄπορον ἄν ιϑι., ἄπὸ ληροῦν, μὴ θέλε διδάσχειν εἰδό- 

τας ἡμᾶς ὅτι δ᾽ ἀνάγχη πᾶσα ἐν αἰτοῦντας παραμυθήσασθαι, 
κ " , 

εὖ οἶδα ὡς οἶδας: ἐκχλησίαι γὰρ τούτου χωρὶς συνίστασθαι: οὐ ᾿ 
πὸ - ΕῚ 

δυνήσονται" καὶ ἐπείπερ οἶδας, ὡς ἂν εὸς ἐνισχύη; παραμυθοῦ, 

χαὶ σὺν αὐτῷ τὴν τῶν αὐτοῦ ἐχχλησιῶν πράττε σύστασιν. 

΄ ρλς Τῷ αὐτῷ' ο 

2 Η 
“μεῖς ὡς τὴν Κωνσταντίνου κατελάδ δι: πόλιν ἀσθενείᾳ οὐ . 

φ᾽ ἡμέρας πολλὰς χα- 
ἴ 

"Ὁ οὗ 
ἱπεπτώχαμεν χαλεπῇ; οὐδ 

χαὶ τοιαύτης οὔσης, τοῦ γ᾽ Ἂν τῆς ὑγείας οὐ- 
᾿ 

ὶ τήμερον χαθαρῷς ἀπηλαύσαμεν, τῶν χαϑ᾽ ἡμέραν ἴσως : 

ὑν ἐμποδιζόντων: ἐξ οὗ δὴ οὐδὲ τῇ φαρμακείᾳ ἔτι καὶ : 

οὐούήσ ΣΤ, τεχο »": πολύν 
Ἢ 

ξ γεγόναμεν χρήσασθαι, ἧς περ ἕνεχεν τὴν ἐπ᾽ ᾽Ατρα- 

μυττίου ἐπεσπεύδομεν ἔξοδον οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἣ ὑμετέρα ἐν ᾿Ασίᾳ 

βραδυτὴς ἑτέρωθεν πιέζει καὶ οὐδόλως ἐπιβαίνειν ἐᾷ τῆς χρείτ- 

τονος ἕξεως" ἧς τίνος δὴ βραδυτῆτος κέρδος μὲν εἶναι παρ᾽ ὑμῶν 

ἀκούω: συμδαλεῖν δ᾽ ὅμως, ὅτι καὶ χέρδος ἐστίν, οὐκ ἔχω" τὰ γὰρ 

ἐνταῦθα τετάραχται: καὶ ὡς τετάραχται, οὐδ᾽ ἐξαγγέλλειν ἰσχύω, 

ποικίλου τοῦ πράγματος ὄντος χαὶ ποικίλου ΠῚ τοῦ “ 

ἣς 

νων χραυγὰς καὶ ἤθη φλεγμαίνοντα τὴν ἑαυτοῦ πόλιν αἷρε μὲ: 

χαταλείπειν βασιλέα, μὴ οὐ σαφῶς εἴη πρὸς τῆς τῶν βοώντων ἐπι- 

θυμίας, καὶ οἵων ἂν ἐχεῖνοι διαφερόντως ἤτοῦντες πολλῶν πρί- 

αἰντο χρημάτων' εἰ μὲν γὰρ ἡμῖν περὶ μόνων τῶν ἐχχλησιαάστι- 

κῶν ἣν ὃ λόγος, ἐγράφομεν χαὶ μόνους πέμπειν ἐνταῦϑα, οὺς οἱ 

πολλοὶ παιδευτὰς ἑαυτῶν ἀναμένουσι γέροντας: νυνὶ δὲ οὐχ ἥκι- 

Ὁ) τῷ πρωτοδεσιιἀρῃ Β. 
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Σ ᾿ Ὶ 

στα βιάζει χαὶ τὰ πολιτικά. Πόθεν οὖν τούτοις ἴασις ἔσται, εἰμὴ 

βασιλεὺς αὐτὸς θᾶττον παρέσται ; ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε περὶ τούτων ἄμει- 

γον χαὶ διανοηθήσεσθε καὶ διαπράξεσθε: ἐγὼ δ᾽ ὁ 

φήσξως ὡρμημένον ἐλθεῖν “εἰς ᾿Ατραμύττιον μανθάνω, ὅπου χα 

τοι τῷ» συνήθων ΠΡΌ ΤΟ Εν χαὶ τυχεῖν αὐτοῦ πρὸς βασιλέα 

Σ ᾿ ἀπε υ τῇ ΞΕ 
εἰσχγωγέως καὶ μάρτυρος, μαρτυροῦντος αὐτὸ) ὡς εἴη τε Κύ- 

ν 
πριος αὶ συγγενὴς ἐμός, οὗ δὴ χάριν καί τινος ἀξιωθῆναι προ- 

ζ 
γοίας αὐτόν. Καὶ τὸ μὲν τοίνυν ἀπὸ τῆς δύσεως εἶναι. τὸν ἄν- 

“ 
θρωπον, ἀλλ᾽ οὐ Κύπριον, αὐτὸς ὃ καὶ μαρτυρήσας ἀνήγγειλεν 

ἐμοὶ καὶ οὐχ ἕτερος: τὸ δ᾽ ἐμφανισθῆνα, βασιλεῖ καί τινος χρης- 
ὡς - 5 

στοῦ τυχεῖν, οὖκ ἐκεῖνος ἀλλ᾽ ἕτερος. Τί οὖν πρὸς τοῦτό φημι; 

ἐλεεῖσθαι ἄνθρωπον χαὶ τῶν παρὰ βασιλέως ἀπολαύειν χαλῶν, 

ἀλλότριος εἴην πάντων ἀβλθῦν, εἰ μὴ βούλομαι μηδ᾽ ἐπαινῶ 
΄ “" δὲ 

αἱ γ μὴ διαλείπειν τοῦτ᾽ ἐνεργούμενον εὔχομαι συγγενῆ ὁξ 

ὅμως ἐμὸν ἢ ὄντα ἣ λ ΕΣ ὄμενον, τοιοῦτόν τι παθεῖν οὔτε βού-- 

λομαι οὔτ᾽ ἐπαινῶ" διατί δ᾽ οὐ βούλομαι; διακόσιοι συγγενεῖς ἐμοί 

τάχα δὲ καὶ Σιακοσίων πλείους τὴν ἐνεγχοῦσαν ἡμᾶς Κύπρον 

οἰχοῦσι πένητες εὖ οἶδα πάντες χαὶ ἄποροι χαὶ αὐτῶν τῶν ἀναγ- 

, Ἂν ͵ Ε Ἂν. » ϑ; ᾿ ὁ ἢ 2 Ἂ ὦ Ἂν - 

χκαΐων ἀπυτα μεΥθα Τί οὖν ἔσται εἰ οὗτοι τὴν ἐφ᾽ ἑνὶ γεγονυῖαν 

φιλανθρωπί ον προ δὰ οὐκ ἀναστήσονται καὶ δεῦρο ἄλλος 

ἐπ᾿ ἄλλῳ ἀφίξοντα: ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ τῆς εὐεργεσίας ἐλπίδι; ἐγὼ 

μὲν οἶμαι τοῦτο, μᾶλλον δὲ χαὶ σφόδρα ἐπίσταμαι: χἄν τις διὰ 

ταῦτα τοιοῦτος ΠΣ παραφανῇ!, οὐδ᾽ ἀξιῶ προσδλέπειν, ἀλλ᾽ ἀπο- 

πέμπομαι, οὐχ ὅτι, Θεὸς οἷδε, τετύφωμαι χαὶ τοιούτων ἀδελφός φὸ 

τε χαὶ συγγενὴς καλεῖσθαι ἐπαισχύνομαι, ἀλλ᾽ ὅτι παραιτοῦμαι 

τὴν χαταβόησιν, καὶ τὴν διὰ τὴν πρὸς αὐτοὺς ἴσως δαπάνην 

χατάχρισιν ἐσομένην παρά τε τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, χαὶ αὐτῶν 

δὴ τῶν περὶ ἡμᾶς οὐχ ἥκιστα: οἵ γε οὐδὲ νῦν ἀφιᾶσινθ αἰτίας 

ρῶντες ἡμᾶς μετρίας ἀξιοῦντας τῆς θεραπείας τ ύς τε ὄλλους 

δ μὰ ἀπ “ὩΝ τοὺς προσιόντας τῇ τῆς ᾿Βχχλησίας εἰ- 

ἢ παραφανείη Α. 

3) ἀφίασιν ἃ. 
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γουσι, καὶ τῶν οἰκείων ἀποστερούμενοι: χαὶ ταῦθ᾽ ἕχαστος ἔχων 

ὅπερ ὀφείλεται. ᾿Αλλ᾽ ὅσον περ αὐτῷ ὀφείλεται: τάχα δὲ καὶ ὑπὲρ ἶ 
: 

ἐχ ταύτης μὲν ἐγὼ τῆς αἰτίας χαὶ ἀποστρέφομαι καὶ ἀποστρα- 

φήσομαι, οὺὃς εἴρηκα ἐμούς: δέομαι δὲ καὶ τοῦ θείου βασιλέως 

καὶ σφοδρῶς δέομαι τὴν ἐμὴν κατὰ ταῦτα πρᾶξιν μιμήσασθαι. 

ΕΠ δ᾽ οὖν, ἀλλ᾽ ὅρα μὴ μόνον τοὺς ὄντας, ὄντας χαὶ ταῦτα το- 

σούτους, ἀλλὰ χαὶ πάντας δέχεσθαν ξένους. Βὐχόλως ἔχοντας 

λέγειν ὅτι τῷ δεῖνι ἐχ γένους προσήκομεν" λαὶ τὸ παράδειγμα 

ἐγγύθεν: αὐτὸς ὃ δυτικὸς Κύπριος ἐξαίφνις λαὶ συγγενὴς ἐμὸς 

ἀπὸ Ἰϊελοποννησίου! τυχὸν ἢ ᾿Αττικοῦ ἢ Θετταλοῦ ἢ τινος ἐτέ- 

ροὺ τῶν ἀπὸ δυσμιχῆς λήξεωςξ: πλὴν ἐγὼ ταῦτα παραχαλῷ, καὶ 

εἰσαχουσθῆναι δέομαι, ἀξιοῦσθαι μὴ λόγου μηδένα, μηδὲ προσ- 

δλέψεως, τὸν ἐμὸν λεγόμενον εἶναι: εἰ δὴ μὴ εἰσακουσθήσομαι, 

αὐτὸ δείξει. ὅ,τι γενήσεται: δυσχερανῷῶ πάντως χαὶ βαρυνθήσο- 

μαι πράξω δὴ καὶ τὸ ἕτερον, ἐπειδὴ πεπλήρωμαι ὀχλοχοπιῶν 

χαὶ ἀπείρηκα θορυβούμενος, καὶ αὐτοὶ δὲ ὑμεῖς" λέλησθε τῷ δο- 

χαρίζεσθαι, ἡμῖν αὐτοῖς οὐ χεχαρισμένα διαπραξάμε- 

νοι, εἰ τέως ὑμῖν καὶ περὶ ἐμοῦ λόγος. 

ολζ,) Τῷ βασιλεῖ 

Κράτιστε, θεοστεφὲς ἅγιε βασιλεῦ, νίκας κατὰ τῶν ἀφανῶς 

κῶνος τῶν ἐχθρῶν, τρόπαια κατὰ τῶν ὁρωμένων, πλῆθός τε 

ἡμερῶν" μετ᾽ εὐφροσύνης ἀλήχτου χαρίζοιτό σου τῇ ζωῇ Κύ- 

ριος, ἵν᾽ εἰ μή ποτε πρότερον βίος ἀνθρώπων γέγονεν ἀμιγὴς τῶν 

λυπούντων, ἀλλ᾽ ὅγε σὸς τοιοῦτος ὀφθείη, θαῦμα ἐπὶ πᾶσιν ἀν- 

θρώποις καθιστῶντός σε τοῦ Θεοῦ. Ὃ τιμιώτατος ρήτωρ χαὶ ἐμοὶ 

θαυμαστῶς ἀγαπώμενος ἥττων τοῦ σοῦ γενόμενος ἔρωτος καὶ 

τῆς πρὸς σὲ ἐχδημίας ὅλος γενόμενος ταχύς ἐστι πρὸς τὸν ἐρώ- 

μενον ἀφιχνούμενος, καταλείψας ἡμᾶς" χαὶ τὴν Ἐπκλησίαν, καί 

1) Πελοπονησίου ΑΒ. 

3) γενόμενος λήξεως Α. 

ὅ) ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ Α. 

δ καὶ ἡμερῶν πλῆθος Α. 

8) ἡμᾶς] ἐλλείπ. ἐν Δ. 
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περ αὐτοῦ πάνυ πολλὰ εἰς χαταρτισμὸν τῶν ἑχυτῆς τέχνων χαὶ 

συνέτισιν χρήζουσαν. Λυπηρὸν μὲν ἐμοὶ ὅτ' ὁπωσοῦν τῶν ὧδε 

ἀφίσταται!" ἄλλως δὲ κεχαρισμένον χατὰ πολύ, ὅτι τε παραστῆ- 

ναί σοι τῷ γλυκεῖ μέλλει δεσπότῃ, καὶ ἐμφανισθῆναι, καὶ σφόδρα 

καλῆς ἐπιθυμίας ἐν ἀπολαύσει γενέ ἔσθα:, ὅτι χαὶ τὸ ἡμέτερον 

οὗτος ἀναπληρώῶσε: ὑστέρημα: ἃ γὰρ ἐγὼ συνὼν περὶ τῶν χαθ᾽ ἡ- 

μᾶς καὶ ἐκχλησιαστικῶν ἐρεῖν ἔμελλον, χαὶ γνώμην ἣν ἂν εἰσή- 

γαγον, αὑτὸς ἐξείπῃ καὶ εἰσαγάγῃ, ἀμφότερα ὧν ἱκανώτατος᾽ 

χαὶ αὖ ὅ.τι δεῖ ποιεῖν ἀκούσας, πρὸς ἡμᾶς διαβιβάσει. Χρὴ τοίνυν 

τάχιον αὐτὸν ἀπολῦσαι, τοῦτο μὲν ἵνα μὴ ἐπὶ μαχρὸν τὰ τέχνα 
οὐ ἃ , ᾿ " 

τῆς ᾿πχχλησίας κάμνῃ, τροφὴν ζητοῦντα οἵαν οὐκ ἄλλοθεν ρᾳ- 
ν 

δίως εὕροι, τοῦτο δὲ ἵνα καὶ ἡμῖν συνδιατρίδων. τῶν ἐν χερσὶ 

δυναντιλαμβδάνηται πόνων. Καὶ γὰρ παρών, πονοῦσι συμπονεῖ, καὶ 

τὰ δυνατὰ συναίρεσθαι οὐκ ἀνίησι χαὶ συναντιλαμβάνεται χα- 

μνόντων. Καὶ τρίτον γε τάχιον" ἀπολυτέον αὐτόν, ὡς καὶ ἡμῖν 

τάχιον τῶν κατ᾿ εὐχὴν πραγμάτων ἄγγελος γένοιτο" ταῦτα δέ 

ἐστιν ὅτι τὰς πόλεις τῶν ὑπεναντίων χαθεῖλες, χαὶ τὰς τῶν δυνα- 

στῶν αὐτῶν διέχοψας χεφαλάς, καὶ ἀνταπέδωχας αὐτοῖς οὐ χαθ᾽ 

ὅσα ἐποίησαν τῇ χληρονομίᾳ σου; μυριοπλάστου δέ" χαὶ ὅτι καλ- 

λίνικος περιπολεῖς τὴν ᾿Ασίαν, καὶ τὸν στρατὸν ἐπιθυμητὴν μὲν 

ἐφέλχῃ πολέμου βαρβαρικοῦ, πολεμίους δὲ δρᾶν οὐχ ἔχοντ ρέλχῃ πολέμ ρθαρικοῦ, πολεμίους δὲ ὅμως ὁρᾶν οὐχ ἔχοντα, 

χατὰ χράτος νενικηρκότα τὸ δυσμενὲς χαὶ ἀδύνατον πεποιηκότα 

τοῦ Ἀῤδεθὰ συστῆναι εἰς φάλαγγα. Ταῦτα Ὁ ἰς θα ταῦτα καὶ 

ἐχπληροίη Θεός: τούτων χαὶ ὁ σοφὸς 

μᾶς ἡδὺς μὲν ἄγγελος γένοιτο, ρἥτω 

τοῦ γλώσσης καίπερ ϑαψιλοῦς οὔσης 

ΟΝ ἡπτωμένης τῆς τῶν Εὐαγγελίων μεγαλειότητος. 

ολη7) Τῷ αὐτῷ 

Ἔγώ σοὺ τῶν χαλῶν, ἅγις δέσποτα δασιλεῦ, εἰς μνήμην 

ἥχω συνεχέστερον ἤπερ σχεδὸν ἀναπνέω, εὔχομαί τε πάλιν ὑπὲρ 

1) ἐφίσταται: Α. 

3) τάχιον τῶν κατ᾽ εὐχὴν πραγμάτων Β. 

3) γένηται: ἃ. 
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σοῦ ὁσάχις δὴ μνημονεύω: ἀληθεύω δὲ ταῦτα λέγων: χαὶ ὡς 

οὕτω μο: γένοιτο χαὶ τῶν εὐχῶν ἀπόνασθα!: τῶν ὑπὲρ 

ἐμαυτοῦ. ᾿Ηχουσταί μοι καὶ πρότερον ὅσα καὶ οἷα ἣ ἀπονενο- 

μένη φυχὴ ἐξηρεύξατο βλάσφημα, χαὶ νῦν δὲ πάλιν τρανότε- 

ρον ἤχουστα:: χαὶ τοίνυν ἀκούσαντι ἐπῆλθέ μοι ταλανίσαι χαὶ 

θρηνῆσαι: τὸν ἄνθρωπον οὐχ ὅτι τῶν σωματικῶν δεινῶν πέ- 

πονθε χαὶ ἄξοξος ἐξ ἐνδόξου γέγονε, χαὶ ἐκ περιφανοῦς πᾶρ- 

ορώμενος καὶ περιφρονούμενος, γουθεσίαι γὰρ ταῦτα καὶ τῶν 

οὔ Θεοῦ δικαιωμάτων παιδεύματα, χαὶ οὐ ταλανιστέος διὰ 

τὴ Ὁ ὅτά τ'ς οὐδὲ θρηνητέος, ἀλλ᾽ ὅτι εἰς βόθυνον χαχῶν δι᾿ ἔπ- 

αρσιν. τὴν ἰδίαν χατήνεγχε ψυχήν: ἀπόνοια γὰρ αὐτὸν τοῦ δέ- 

οντος ἀπέσφηλε χαὶ τῆς χρείττονος μετεχίνησε στάσεως ὅθεν 

χαὶ τοῖς πᾶσιν ἐπήρετο, καὶ χοῦφος ἦν μετεωριζόμενος, γένει 

ν τῶν ἄλλων λέγων, τὴν παίδευσιν δὲ ὑπὲρ τοὺς 
Ἔ 

ἊΣ « Ὁ οὶ Θ 

ὡς 
το [] 

2) Ἃ 
ἄλλους εἶναι: χορυφαῖος ἐν ρήτορσιν, ἄχρος ἐν φιλοσόφοις, ἰα- 

τρικώτατος, μαθηματικώτατος, ἤδη δὲ χαὶ στρατιωτιυκώτατος, 

ὥς ποτε ἐνεχαυχήσατο τὸ εὐηθέστατον χαὶ παντὸς γελοίου γε- 

λοιότερον λέγων, ὅτι καὶ ἐπιστήμων ἐστὶ πόλεμον μετιέναι, καὶ 

ρωμαλέος τὸ σῶμα, ὅπλα τε περιδῦναι καὶ νεανικῶς αὐτὸν δι- 

αθεῖναι, ὁ πρεσθύτης καὶ ἔξωρος καὶ τρομερός, καὶ εἰς τὴν ἐπὶ 

ὀραχὺ στάσιν πολλῶν ἐρεισμάτων δεόμενος. Διὰ ταῦτα καὶ πά- 

λαι ταλανίσας αὐτὸν ἔχω χαὶ νῦν ἔτι ταλανίζω: ὅμως γένοιτό 

ποτε νοῦς αὐτῷ τοῦ τῆς ἐπάρσεως πτώματος ἀνανεῦσαι, καὶ τὰ 

ξαυτοῦ θρηνῆσαι κακά; ἡμεῖς δὲ ὡς ἔχομεν τῆς ἔνδον ταρα- 

χῆς---τὰ γὰρ τοῦ σώματος οὐχ ὑπολογίζομαι ---ἐπεὶ μὴ ὄρθο- 

ποδοῦντας πρὸς τὴν αἵρεσιν τοῦ χαλοῦ τοὺς ἀνθρώπους ὁρῶ, 

ἀλλά τινι δαιμονίᾳ ρύμῃ πρὸς τὸ τοῦ συμφέροντος ἐναντίον ὅρ- 

μῶντας οὐκ ἔχομεν ὅπως λόγῳ δηλώσωμεν' τέως ἡμᾶς τὸ πολὺ 

τοῦτο νηχομένους τῶν θλίψεων πέλαγος ἀνέχε: κατὰ καιρὸν ἢ- 

χοντὰα τὰ τῆς σῆς βασιλείας προστάγματα χαὶ διαναπαύξι καὶ 

μάλιστα ἐπειδὰν πρὸς τὸ ἀπαγορεῦσαι γενώμεθα ταῖς τῶν πει- 

ρασμῶν ἐμβολαῖς, αἷς δὴ χαὶ παλαίομεν, ὅσα καὶ χύμασιν οἱ 

χαθ᾽ ὑδάτων φερόμενοι. Τὰ μὲν οὖν εἴδη τῶν πειρασμῶν οἷδέ 
Ἶ 

που ἢ ἅγία θασιλεία σου, καὶ οὐδὲν δεῖ γράφειν περὶ αὐτῶν᾽ 
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τὸν δὲ εἰς τοὺς πολίτας σοῦ ἔλεον χαὶ τὴν ἄλλην συμπάθειαν 

ἐθαύμασαν ἅπαντες χαὶ εὐφράνθησαν ἐπὶ τούτοις: ἀλλὰ δὴ χαὶ 

ὁ πατὴρ τῶν οἰχτιρμῶν ὡς εὐάρεστον ἑαυτῷ θυσίαν ταῦτα ὃε- 

ξάμενος παρ ἘΝῚ " Ἢ ἁγίᾳ δασιλείᾳ σοὺ ὅσα εἰς ὑγείαν τοῦ σχή- 

ὅπ ι γοὺς καὶ εὐεξίαν, καὶ ὅσχ εἴς πλατυσμόν, εἰς δος εἰς 5 

Ὁ ΠῚ ῷ Ξ 8 ἐν ἃ ςτηρίαν τῶν ὅδ ομένων χαὶ εὐνοούντων τῷ χρ 

γενέσθαι σε διὰ ταῦτα χειρί τε χαὶ ἀρεταῖς τῶν πρώην βεδασι- 
Ὕ ᾿ 

λευχκότων ὑπέρτε ἼΣ [Ὁ] - 

840) Τῷ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ 

Ὅτι πρὸ ἡμερῶν οὐχ ὀλίγων συγχωρηθῆναι ἡμῖν ἀπαί- 

ρειν εἰς Βυζάντιον ἐδεόμε θα, καὶ ταῖς τοῦ δ βηθ ναὶ ὕπο-- 

σχέσεσιν ἐμετεωριξόμεθα, Ἐὐεεθημες ἐπ’ αὐτῇ τῇ ἐξόδῳ τοσαῦτα 
Σ ΜΝ 4 εν ον 

πεπραχότες, ὅσα καὶ οἵ μηδὲν περὶ ταύτης μήτ᾽ εἰπόντες μῆτε 

προμελετήσαντες" ἔστι δὲ χαὶ ὃ καιρὸς χειμέριος, ἔστ: καὶ τῶν 

ἀναγκαίων ἣ εὕρεσις χαλεπή" μάλιστα δὲ χαὶ παντάπασιν ἄ- 

᾿ το χὰ Σ τα δε σεν, τὸ ἜΝ ΝΣ 
κόρος τὰ δὲ δημόσια τῶν ἐνταῦθα σιτοδοχείων οὐδ᾽ ὠνεῖσ σθα: 

᾿δουλομένοις ἡμῖν δραχὸς μιᾶς ἤγουν κόχκους παραχωρεῖ λι- 

μώττει καὶ τὰ ὑποζύγια ἅπερ ἤχθησαν δεῦρο, καὶ ὧν μόνων 

ἀπὸ πάσης τῆς περὶ ἡμᾶς ἄλλης προνοίας τύχομεν, ἀλλ᾽ οὐ 

λιμώττει ἔστω χαὶ ἘΝ προ ταῦτα’ πῶς μετ᾽ αὐτῶν τὴν προ- 

χειμένην ἀνύσομεν; πῶς αὐτοῖς χρήσεταί τις μὴ ὄντων ἐπεισα- 

γμάτων; οὔτε γὰρ εὔπορον ἐπὶ γυμνοῖς αὐτῶν τοῖς νώτοις ἐπὶ 

πολὺ φέρεσθαι ὀχουμένους, χαὶ ἄλλως ποὺ τοῦτ᾽ εὐπρεπὲς ἀν- 

δράσι σεμνότητος ἀντιποιουμένοις ν ἱ δέ τις ὡς ἡμᾶς ἔδει πρό- 

τερον περὶ τοῦδε φροντίσας λέγει, εἴτ᾽ ἐπιβάλλειν ὁδοιπορεῖν, 

ὅτι πεφροντίκαμεν ἀχουέτω" οὐ γὰρ δὴ νωθρᾶς: οὕτω γεγόνα: 

μὲν φύσεως, ὡς μηδὲ τοσοῦτον ἡμῶν αὐτῶν προμηθεύεσθαι 

ἀλλὰ κχατελύσαμεν τὴν φροντίδα “λόγοις ἌΜΕ λ τ ντες, οἷς 

οὐχ ἦν ἀπιστεῖν καθήμεθα τοίνυν ἐπὶ τοσοῦτον ἀμηχανοῦντες, 

ὥστε καὶ ὕπο “τῶν οἰκητόρων Καλλιουπόλεως χαὶ αὐτῶν δὴ 

τῶν παριθυτῶν δυνγελιμενθηα ἄθλιοι καλούμεθα τοῦ μεγάλου τοῦδε 
Ε 

2 

καὶ ἐπιφθόνου πλέον ἢ μεγάλου ὀνόματος: πλὴν ἐπεὶ μὴ χρή- 
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σασθαι τοὶς ὑποζυγίοις ἕν! ἀντ'ιπνεύσοντὰ τὸν νότον ἀναμενοῦ- 

ἱξὰ χαὶ τότε τὸ τῶν ἡμιόνων αἱ ἄχατοι πληρώσουσιν ἔργον. 

Αλλ᾽ ἡγιαίνετε χαὶ ἐπὶ πᾶσι χατευοδοῦσθε: μόνον ποίαις ταῖς 
μηχαναῖς εἰς τὸ μετὰ ταῦτα πείσετε ἡμᾶς ἢ μὲ Ξτακιγήσετε δι- 
ανοεῖσθε: ἐπειδὴ καὶ οὕτω πράττειν διανοεῖσθε. 

9μ΄) Τῷ αὐτῷ 

Ὑγίαιέ μο: χαὶ χαὶρξ. ὃ πολὺς τὴν χατὰ πᾶσαν ἀρετὴν 
Ξὐδοχίμησιν, μέγας χαὶ σοφὸς Δογοθέτης" ὑγίαινξ μο!: καὶ χαῖρξ’ 
ἐγὼ δ᾽ ὡς ω χαὶ ς μέτεστί μοι καὶ ὅτ'οῦν τῆς εὐ- 
χῆς ἄντικρυς μὲν οὐχ ἐφῷ, ἀλλὰ σύ γε τἄλλα πυθόμενος ἅπερ 

“Ὁ 
ἐρῶ τὴν ἔξιν συμπέραινε. "Δγὼ μὲν οὖν ἔχτην ἡμέραν ἐγώ: 
ὀγδόη» δὲ χαὶ εἰκοστὴν ὃ ᾿Οχτώβριος, καὶ ὕδατι τρέφομαι, χαὶ 
τοῖς ὡς ἔγγιστα ὕδατος διὰ φυχρότητα ἔχουσι, ροιᾶς χαρπῷ, 
σταφυλαῖς, καὶ ἀπὸ τῶν λαχάνων ἐντίβοις (2) ἄνδρες διαιτητι- 

ὶ χαὶ ἰατρῶν παῖδες διαφορὰς τούτων τὰ πρὸς ἄλληλα χαὶ 
οὸς τὸ ὕδωρ ἴσωσαν πολλὰς χαὶ λεγέτωσαν, πάλαι τὴν τοῦ 

τα εἰδέναι: ἐπιστήμην χτησάμενοι, αὐτὸς δὲ τούτοις εἰπὼν 
τρέφεσθαι: χαὶ τὰς τοῦ λόγου προτάσεις τῷ κὸν ο γα μο εν; 
παραδοὺς ἤδη τῶν νῦν ὄντων ἀνδρίοιν τῶν σιγᾶν ἀγαπῶ εἰδὼ 

ἦν, εἰ μὴ ἐπὶ μᾶλλον αἰ: 
ροῦμα,. ὕδατί τε χαὶ τοῖς ὑδατηροὶς κεχρῆσθαι διάζεσθαι: ἐπα- 

ΕῚ Ὁ 5, τ ξς κα ξΕ σ΄ δ .«Ξ Ξ -ῷ ()»- ἈΚ [} ᾧ “ ὧν Ἔ [Ὁ] ε) 
-Ξ 
« Ω 8 -Ξ «5. 

κολουθεῖν γὰρ τῷ διαλεγομένῳ φασὶ τὸ θερμαίνεσθαι: προσε- 
ἔθη ἂν τῷ γράμματι, ὅτι χαὶ ἀπὸ τῆς χλίνης τῷ ἐπὶ : τούτῳ 

διαχκονοῦντί μο. διαλεγόμενον, χαὶ σχεπάσματα πλείω ἢ φέρειν 
ἐπιστευόμην ἐφ᾽ ὅλου τοῦ σώματος ἔφερον' καίτοι μεγάλην ἀπὸ 
σφυγμοῦ τὴν ἔνδον φλόγα ὑποσημαίνων χαὶ τἄλλα ἔπασχόν 

ὅσα οἱ χαχῶς διαχείμενοι: ὡς ἂν δέ σε 
σκυθρωπότερον διαθήσομεν, ἐν προοιμίοις καὶ ταῦτα 
ιδνοι χαὶ χαράν, μόνα μοι μάνθανε ὅσα δὴ χαὶ 
λλειν ἐνόμισα. Τὰ δ᾽ ἄλλα ἡμῶν καταστήσειν πρὸς 

ὃ βέλτιον ἐπίτρεψον τῷ Θεῷ. 

Φ ω Ὁ 5 ῶ - 

ἀπ ϑἢ 
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ομα) Τῷ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ" ὑπὲρ τοῦ Διαπάτου 

Ὃ δεῖνα ἡμέτερος" θυγάτριον ἔχων ἐπίγαμον, καὶ ἄνδρα 

ραᾳδίως αὐτῷ μὴ δυνάμενος ἐκ πενίας ἀγαγέσθαι, "Ὄλυμπον ἄν- 

τιῖρὺς ἢ Παρνασόν, ἣ τί τῶν μεγάλων ὀρῶν δοχεῖ φέρειν ἐπὶ 

τῆς χεφχλῆς. Τοῦτον οὕτως ἔχοντα ὀλέπων ἐγὼ οἰκτείρω τε 

πῶς ἂν εἴπῃς, καὶ τοῦ μεγάλου βάρους ἀνεῖναι. βούλομα: μέν, 

οὗ δύναμα! δέ: διὰ τοῦτο ἱκέτης τοῦ θείου γίνομαι ὀασιλέως, 

συνξπιλαδέσθαι ἡμῖν, ἅτε ἰσχὺν ἐνδεδυμένον παρὰ Θεοῦ, καὶ 
ὥς [Ὡ ΤΑΠΡ ἢ τ Ον ΚΟ ΗΣ ΕΑ ἌΡΑΣ ΑΝ ΜΕΥ 

τῆς ἀχθηδόνος συγχατεργάσασθαι τὴν ἀπόθεσιν: χειρῶν μὲν ἐχ 

τάτεσιν οὐ λέγω ἐπ᾽ αὐτῷ γάρ ἐστι καὶ μιμήσασθαι τὸν ἵἱχέ- 

τὴν ἱερέχ, καὶ μή’ ἀλλὰ τόγε προχειρότατον καὶ λόγῳ μόνῳ 

ἰάσιμον, προστάξας τὸν μετὰ τῆς παιδὸς - γάμον μὴ ἀτιμάσαι 

τὸν περιμάχητον Κεφχλᾶν, τῤῥόπῳ δὲ παντὶ χαταδέξασθα!" ὃν 

δὴ χαὶ ἀντὶ τοῦ φερνὰς αἰτεῖν, ὀφείλειν᾽ πολλὰ διδόναι, δικαι- 
δ’ τὸν: ΜΘ, ἘΎῸῚ , ὥσαιμ᾽ ἂν ἐγώ, ὅτι ἐκ τοῦ ἄγαν γαμόδρὸν αὐτὸν: βούλεσθαι 

οἰπονῆσαι, ὀνομαστὸν πεποίηκε τοῖς πλείοσιν, οὕπω πρότερον 
ῷ δὲ Σ» ἦ [4 αἱ. οἱζό Ἂ 4)5 λὴν Ε “" ΩΝ Ό Ζ, λ οὐδὲ τοῖς σφόδρα γείτοσι γνωριζόμενον. πλὴν ὡς ἄν, τοῦ ἄτλας 

εἶναι παύσαιτο, ἱκετεύομεν τὸν θεοστεφῆ θασιλέα ἤδη καὶ, σὲ, 

γενέσθαι τινὰ χάριν τῷ πάσχοντι" εἰδὲ μὴ αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐμοὶ γοῦν 

τῷ ἀνθρώπῳ συμπάσχοντιἷ. 

ἢ) Τῷ πρωτοδεστιαρίῳ Α. 

3) ὃ ἡμέτερος Α." 

3) ὀφείλη Α. 

Ὁ αὐτὸν γαμβρὸν Α. 

ὁ ἀχολουθεῖ. 


